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Amendement 1149
Elisabeth Köstinger, Norbert Lins

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel II – punt 2.1.1 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) twaalf maanden voor runderen die voor 
de vleesproductie bestemd zĳn, en in elk 
geval gedurende ten minste driekwart van 
hun leven;

(a) twaalf maanden voor runderen die voor 
de vleesproductie bestemd zĳn;

Or. de

Motivering

Met het oog op de uitvoerbaarheid van deze bepalingen moet de verwijzing naar de 
levensduur voor runderen die voor de vleesproductie bestemd zijn worden geschrapt, net 
zoals bij schapen en geiten.

Amendement 1150
Jens Rohde

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel II – punt 2.1.1 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) twaalf maanden voor runderen die voor 
de vleesproductie bestemd zĳn, en in elk 
geval gedurende ten minste driekwart van 
hun leven;

(a) twaalf maanden voor runderen die voor 
de vleesproductie bestemd zĳn;

Or. en

Motivering

De bijkomende bepaling dat dieren gedurende ten minste driekwart van hun leven in 
overeenstemming met de voorschriften voor de biologische productie moeten zijn gehouden, 
bemoeilijkt de verkoop van biologisch vlees dat afkomstig is van melkkoeien uit 
omgeschakelde productie. Dit voorschrift zal sowieso niet in alle gevallen van toepassing zijn. 
Zelfs zeer oude koeien kunnen binnen twee jaar worden “omgeschakeld” indien de 
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landbouwgrond en de veestapel gelijktijdig worden omgeschakeld. Daarom is deze 
administratieve last niet logisch en stellen wij een vereenvoudiging en een duidelijke en 
exacte omschakelingstermijn voor. Een omschakelingstermijn van twaalf maanden moet 
volstaan voor runderen.

Amendement 1151
Marian Harkin

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel II – punt 2.1.2 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) onverminderd het bepaalde onder a) 
moeten mannelijke runderen van meer 
dan één jaar toegang hebben tot 
weidegrond of tot een openluchtruimte;

(b) onverminderd het bepaalde onder a) 
moeten stieren van meer dan één jaar 
toegang hebben tot weidegrond of tot een 
openluchtruimte;

Or. en

Amendement 1152
Anja Hazekamp, Stefan Eck

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel II – punt 2.1.2 – alinea 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) wanneer runderen, schapen en geiten 
tĳdens de graasperiode toegang hebben tot 
weidegrond en in winterstalling 
bewegingsvrĳheid genieten, kan worden 
afgezien van de verplichting om 
gedurende de wintermaanden 
openluchtruimten ter beschikking te 
stellen;

(c) runderen, schapen en geiten moeten, 
wanneer de omstandigheden dit toelaten,
tijdens de wintermaanden permanent ten 
minste een aantal uur per dag toegang 
hebben tot openluchtruimten;

Or. en

Amendement 1153
Anna Maria Corazza Bildt
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Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel II – punt 2.1.2 – alinea 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) de voeders voor de dieren moeten, 
behalve tĳdens de jaarlĳkse in punt 1.4.2.2 
bedoelde transhumanceperiode, voor ten 
minste 90 % van het landbouwbedrijf zelf 
afkomstig zijn of, als dit niet mogelĳk is, 
in samenwerking met andere biologische 
landbouwbedrijven in de regio van het 
eerstbedoelde landbouwbedrijf worden 
geproduceerd;

(d) de voeders voor de dieren moeten, 
behalve tĳdens de jaarlĳkse in punt 1.4.2.2 
bedoelde transhumanceperiode, voor ten 
minste 60 % van het landbouwbedrijf zelf 
afkomstig zijn of, als dit niet mogelĳk is, 
in samenwerking met andere biologische 
landbouwbedrijven worden geproduceerd;

Or. en

Amendement 1154
Fredrick Federley

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel II – punt 2.1.2 – alinea 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) de voeders voor de dieren moeten, 
behalve tĳdens de jaarlĳkse in punt 1.4.2.2 
bedoelde transhumanceperiode, voor ten 
minste 90 % van het landbouwbedrijf zelf 
afkomstig zijn of, als dit niet mogelĳk is, 
in samenwerking met andere biologische 
landbouwbedrijven in de regio van het 
eerstbedoelde landbouwbedrijf worden 
geproduceerd;

(d) de voeders voor de dieren moeten, 
behalve tĳdens de jaarlĳkse in punt 1.4.2.2 
bedoelde transhumanceperiode, voor ten 
minste 60 % van het landbouwbedrijf zelf 
afkomstig zijn of, als dit niet mogelĳk is, 
in samenwerking met andere biologische 
landbouwbedrijven worden geproduceerd;

Or. en

Amendement 1155
Clara Eugenia Aguilera García

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel II – punt 2.1.2 – alinea 1 – letter d
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) de voeders voor de dieren moeten, 
behalve tĳdens de jaarlĳkse in punt 1.4.2.2 
bedoelde transhumanceperiode, voor ten 
minste 90 % van het landbouwbedrijf zelf 
afkomstig zijn of, als dit niet mogelĳk is, 
in samenwerking met andere biologische 
landbouwbedrijven in de regio van het 
eerstbedoelde landbouwbedrijf worden 
geproduceerd;

(d) de voeders voor de dieren moeten, 
behalve tĳdens de jaarlĳkse in punt 1.4.2.2 
bedoelde transhumanceperiode, voor ten 
minste 60 % van het landbouwbedrijf zelf 
afkomstig zijn of, als dit niet mogelĳk is, 
in samenwerking met andere biologische 
landbouwbedrijven worden geproduceerd;

Or. es

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

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel II – punt 2.1.2 – alinea 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) de voeders voor de dieren moeten, 
behalve tĳdens de jaarlĳkse in punt 1.4.2.2 
bedoelde transhumanceperiode, voor ten 
minste 90 % van het landbouwbedrijf zelf 
afkomstig zijn of, als dit niet mogelĳk is, 
in samenwerking met andere biologische 
landbouwbedrijven in de regio van het 
eerstbedoelde landbouwbedrijf worden 
geproduceerd;

(d) de voeders voor de dieren moeten, 
behalve tĳdens de jaarlĳkse in punt 1.4.2.2 
bedoelde transhumanceperiode, voor ten 
minste 60 % hoofdzakelijk op het 
landbouwbedrijf zelf verkregen worden of, 
als dit niet mogelĳk is, in samenwerking 
met andere biologische landbouwbedrijven 
in de regio van het eerstbedoelde 
landbouwbedrijf worden geproduceerd;

Or. en

Amendement 1157
Julie Girling

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel II – punt 2.1.2 – alinea 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) de voeders voor de dieren moeten, 
behalve tĳdens de jaarlĳkse in punt 1.4.2.2 

(d) de voeders voor de dieren moeten, 
behalve tĳdens de jaarlĳkse in punt 1.4.2.2 
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bedoelde transhumanceperiode, voor ten 
minste 90 % van het landbouwbedrijf zelf 
afkomstig zijn of, als dit niet mogelĳk is, 
in samenwerking met andere biologische 
landbouwbedrijven in de regio van het 
eerstbedoelde landbouwbedrijf worden 
geproduceerd;

bedoelde transhumanceperiode, voor ten 
minste 60 % hoofdzakelijk van het 
landbouwbedrijf zelf afkomstig zijn of, als 
dit niet mogelĳk is, in samenwerking met 
andere biologische landbouwbedrijven in 
de regio van het eerstbedoelde 
landbouwbedrijf worden geproduceerd;

Or. en

Amendement 1158
Annie Schreijer-Pierik

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel II – punt 2.1.2 – alinea 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) houderijsystemen voor runderen, 
schapen en geiten moeten zijn gebaseerd 
op maximaal gebruik van 
graasweidegrond, naar gelang van de 
beschikbaarheid van weidegrond tĳdens de 
verschillende perioden van het jaar. Ten 
minste 60 % van de droge stof van het 
dagrantsoen van runderen, schapen en 
geiten moet bestaan uit ruwvoer, verse of 
gedroogde voedergewassen of kuilvoer.
Voor dieren in de zuivelproductie is bĳ het 
begin van de lactatie een verlaging tot 
50 % toestaan gedurende maximaal drie 
maanden;

(e) houderijsystemen voor runderen, 
schapen en geiten moeten zijn gebaseerd 
op maximaal gebruik van 
graasweidegrond, naar gelang van de 
beschikbaarheid van weidegrond tĳdens de 
verschillende perioden van het jaar en 
alleen wanneer de omstandigheden dit 
toelaten;

Or. en

Amendement 1159
Anja Hazekamp, Stefan Eck

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel II – punt 2.1.2 – alinea 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) houderijsystemen voor runderen, 
schapen en geiten moeten zijn gebaseerd 

(e) houderijsystemen voor runderen, 
schapen en geiten moeten zijn gebaseerd 
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op maximaal gebruik van 
graasweidegrond, naar gelang van de 
beschikbaarheid van weidegrond tĳdens de 
verschillende perioden van het jaar. Ten 
minste 60 % van de droge stof van het 
dagrantsoen van runderen, schapen en 
geiten moet bestaan uit ruwvoer, verse of 
gedroogde voedergewassen of kuilvoer. 
Voor dieren in de zuivelproductie is bĳ het 
begin van de lactatie een verlaging tot 
50 % toestaan gedurende maximaal drie 
maanden;

op maximaal gebruik van 
graasweidegrond, naar gelang van de 
beschikbaarheid van weidegrond tĳdens de 
verschillende perioden van het jaar. De 
rassen moeten worden gekozen op basis 
van hun lokale aanpassingsvermogen aan 
de beweidingsomstandigheden en hun 
geschiktheid met betrekking tot andere 
voederbepalingen, met inbegrip van 
vereisten inzake ruwvoer, verse of 
gedroogde voedergewassen of kuilvoer.
Ten minste 60 % van de droge stof van het 
dagrantsoen van runderen, schapen en 
geiten moet bestaan uit ruwvoer, verse of 
gedroogde voedergewassen of kuilvoer. 
Voor dieren in de zuivelproductie is bĳ het 
begin van de lactatie een verlaging tot 
50 % toegestaan gedurende maximaal drie 
maanden;

Or. en

Amendement 1160
Marian Harkin

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel II – punt 2.1.2 – alinea 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) houderijsystemen voor runderen, 
schapen en geiten moeten zijn gebaseerd 
op maximaal gebruik van 
graasweidegrond, naar gelang van de 
beschikbaarheid van weidegrond tĳdens de 
verschillende perioden van het jaar. Ten 
minste 60 % van de droge stof van het 
dagrantsoen van runderen, schapen en 
geiten moet bestaan uit ruwvoer, verse of 
gedroogde voedergewassen of kuilvoer. 
Voor dieren in de zuivelproductie is bĳ het 
begin van de lactatie een verlaging tot 
50 % toegestaan gedurende maximaal drie 
maanden;

(e) houderijsystemen voor runderen, 
schapen en geiten moeten zijn gebaseerd 
op maximaal gebruik van 
graasweidegrond, naar gelang van de 
beschikbaarheid van weidegrond tĳdens de 
verschillende perioden van het jaar 
wanneer de omstandigheden dit toelaten. 
Ten minste 60 % van de droge stof van het 
dagrantsoen van runderen, schapen en 
geiten moet bestaan uit ruwvoer, verse of 
gedroogde voedergewassen of kuilvoer. 
Voor dieren in de zuivelproductie is bĳ het 
begin van de lactatie een verlaging tot 
50 % toegestaan gedurende maximaal drie 
maanden;

Or. en
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Amendement 1161
Elisabeth Köstinger, Norbert Lins, Herbert Dorfmann

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel II – punt 2.1.2 – alinea 1 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f) alle zogende runderen, schapen en 
geiten worden bij voorkeur met 
moedermelk gevoed gedurende een 
minimumperiode die voor runderen drie 
maanden en voor schapen en geiten 45 
dagen bedraagt.

(f) alle zogende runderen, schapen en 
geiten worden bij voorkeur met 
moedermelk of natuurlijke melk gevoed 
gedurende een minimumperiode die voor 
runderen drie maanden en voor schapen en 
geiten 45 dagen bedraagt.

Or. de

Amendement 1162
Anja Hazekamp, Stefan Eck

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel II – punt 2.1.3 – alinea 1 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis) het aanbinden van runderen en 
schapen is te allen tijde verboden, ook in 
perioden gedurende welke grazen niet 
mogelijk is. Vrijstellingen van deze 
bepaling worden alleen voor individuele 
dieren voor een beperkte tijd verleend 
zolang dit gerechtvaardigd is om 
veterinaire redenen;

Or. en

Amendement 1163
Anja Hazekamp, Stefan Eck

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel II – punt 2.1.3 – alinea 1 – letter b ter (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b ter) alle huisvesting moet permanent 
toegang bieden tot een openluchtruimte 
waar de dieren gelegenheid wordt gegeven 
tot lichaamsbeweging;

Or. en

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

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel II – punt 2.1.3 – alinea 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) onverminderd artikel 3, lid 1, eerste 
alinea, onder a), en artikel 3, lid 1, tweede 
alinea, van Richtlijn 2008/119/EG70 van de 
Raad is het verboden kalveren ouder dan 
een week in individuele kisten onder te 
brengen tenzij het gaat om individuele 
dieren gedurende een beperkte tijd en voor 
zover deze praktijk gerechtvaardigd is om 
veterinaire redenen.

(c) onverminderd artikel 3, lid 1, eerste 
alinea, onder a), en artikel 3, lid 1, tweede 
alinea, van Richtlijn 2008/119/EG van de 
Raad is elke vorm van individuele 
onderbrenging, met inbegrip van het in 
individuele kisten onderbrengen van 
kalveren verboden, tenzij het gaat om 
individuele dieren gedurende een beperkte 
tijd wanneer en voor zover deze praktijk 
gerechtvaardigd is om veterinaire redenen. 
Indien kalveren om veterinaire redenen in 
individuele kisten worden ondergebracht, 
moeten de kisten een vaste vloer hebben 
en van ligstro voorzien zijn. De kalveren 
moeten zich gemakkelijk kunnen 
omdraaien, over de gehele lengte 
(comfortabel) kunnen gaan liggen en 
moeten oogcontact met andere kalveren 
kunnen maken. Indien de kalveren niet 
opgroeien bij de moeder, is het houden 
van jonge kalveren in groepen pas 
toegestaan wanneer de kalveren ouder 
zijn dan een week.

__________________ __________________
70 Richtlijn 2008/119/EG van de Raad van 
18 december 2008 tot vaststelling van 
minimumnormen ter bescherming van 

70 Richtlijn 2008/119/EG van de Raad van 
18 december 2008 tot vaststelling van 
minimumnormen ter bescherming van 
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kalveren (PB L 10 van 15.1.2009, blz. 7). kalveren (PB L 10 van 15.1.2009, blz. 7).

Or. en

Amendement 1165
Anja Hazekamp, Stefan Eck

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel II – punt 2.2.2 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) paardachtigen moeten, wanneer de 
omstandigheden dit toelaten, toegang 
hebben tot weidegrond om te grazen;

(a) paardachtigen moeten, gedurende de 
tijden in het jaar dat er gras beschikbaar 
is, toegang hebben tot weidegrond om te 
grazen. De rest van het jaar moeten 
paardachtigen toegang hebben tot 
ruwvoer en buitenfaciliteiten die 
natuurlijk gedrag mogelijk maken;

Or. en

Amendement 1166
Anja Hazekamp, Stefan Eck

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel II – punt 2.2.2 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) wanneer paardachtigen tĳdens de 
graasperiode toegang hebben tot 
weidegrond en in winterstalling 
bewegingsvrĳheid genieten, kan worden 
afgezien van de verplichting om 
gedurende de wintermaanden 
openluchtruimten ter beschikking te 
stellen;

Schrappen

Or. en

Amendement 1167
Anna Maria Corazza Bildt
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Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel II – punt 2.2.2 – alinea 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) de voeders voor de dieren moeten, 
behalve tĳdens de jaarlĳkse in punt 1.4.2.2 
bedoelde transhumanceperiode, voor ten 
minste 90 % van het landbouwbedrijf zelf 
afkomstig zijn of, als dit niet mogelĳk is, 
in samenwerking met andere biologische 
landbouwbedrijven in de regio van het 
eerstbedoelde landbouwbedrijf worden 
geproduceerd;

(c) de voeders voor de dieren moeten, 
behalve tĳdens de jaarlĳkse in punt 1.4.2.2 
bedoelde transhumanceperiode, voor ten 
minste 60 % van het landbouwbedrijf zelf 
afkomstig zijn of, als dit niet mogelĳk is, 
in samenwerking met andere biologische 
landbouwbedrijven worden geproduceerd;

Or. en

Amendement 1168
Fredrick Federley

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel II – punt 2.2.2 – alinea 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) de voeders voor de dieren moeten, 
behalve tĳdens de jaarlĳkse in punt 1.4.2.2 
bedoelde transhumanceperiode, voor ten 
minste 90 % van het landbouwbedrijf zelf 
afkomstig zijn of, als dit niet mogelĳk is, 
in samenwerking met andere biologische 
landbouwbedrijven in de regio van het 
eerstbedoelde landbouwbedrijf worden 
geproduceerd;

(c) de voeders voor de dieren moeten, 
behalve tĳdens de jaarlĳkse in punt 1.4.2.2 
bedoelde transhumanceperiode, voor ten 
minste 60 % van het landbouwbedrijf zelf 
afkomstig zijn of, als dit niet mogelĳk is, 
in samenwerking met andere biologische 
landbouwbedrijven worden geproduceerd;

Or. en

Amendement 1169
Clara Eugenia Aguilera García

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel II – punt 2.2.2 – – alinea 1 – letter c
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) de voeders voor de dieren moeten, 
behalve tĳdens de jaarlĳkse in punt 1.4.2.2 
bedoelde transhumanceperiode, voor ten 
minste 90 % van het landbouwbedrijf zelf 
afkomstig zijn of, als dit niet mogelĳk is, 
in samenwerking met andere biologische 
landbouwbedrijven in de regio van het 
eerstbedoelde landbouwbedrijf worden 
geproduceerd;

(c) de voeders voor de dieren moeten, 
behalve tĳdens de jaarlĳkse in punt 1.4.2.2 
bedoelde transhumanceperiode, voor ten 
minste 60 % van het landbouwbedrijf zelf 
afkomstig zijn of, als dit niet mogelĳk is, 
in samenwerking met andere biologische 
landbouwbedrijven worden geproduceerd;

Or. es

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

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel II – punt 2.2.2 – alinea 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) de voeders voor de dieren moeten, 
behalve tĳdens de jaarlĳkse in punt 1.4.2.2 
bedoelde transhumanceperiode, voor ten 
minste 90 % van het landbouwbedrijf zelf 
afkomstig zijn of, als dit niet mogelĳk is, 
in samenwerking met andere biologische 
landbouwbedrijven in de regio van het 
eerstbedoelde landbouwbedrijf worden 
geproduceerd;

(c) de voeders voor de dieren moeten, 
behalve tĳdens de jaarlĳkse in punt 1.4.2.2 
bedoelde transhumanceperiode, voor ten 
minste 60 % hoofdzakelijk op het 
landbouwbedrijf zelf verkregen worden of, 
als dit niet mogelĳk is, in samenwerking 
met andere biologische landbouwbedrijven 
in de regio van het eerstbedoelde 
landbouwbedrijf worden geproduceerd;

Or. en

Amendement 1171
Julie Girling

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel II – punt 2.2.2 – alinea 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) de voeders voor de dieren moeten, 
behalve tĳdens de jaarlĳkse in punt 1.4.2.2 

(c) de voeders voor de dieren moeten, 
behalve tĳdens de jaarlĳkse in punt 1.4.2.2 
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bedoelde transhumanceperiode, voor ten 
minste 90 % van het landbouwbedrijf zelf 
afkomstig zijn of, als dit niet mogelĳk is, 
in samenwerking met andere biologische 
landbouwbedrijven in de regio van het 
eerstbedoelde landbouwbedrijf worden 
geproduceerd;

bedoelde transhumanceperiode, voor ten 
minste 60 % hoofdzakelijk van het 
landbouwbedrijf zelf afkomstig zijn of, als 
dit niet mogelĳk is, in samenwerking met 
andere biologische landbouwbedrijven in 
de regio van het eerstbedoelde 
landbouwbedrijf worden geproduceerd;

Or. en

Amendement 1172
Julie Girling

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel II – punt 2.2.2 – alinea 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) houderijsystemen voor paardachtigen 
moeten zijn gebaseerd op maximaal 
gebruik van graasweidegrond, naar gelang 
van de beschikbaarheid van weidegrond 
tĳdens de verschillende perioden van het 
jaar. Ten minste 60 % van de droge stof 
van het dagrantsoen van paardachtigen 
moet bestaan uit ruwvoer, verse of 
gedroogde voedergewassen of kuilvoer;

(d) houderijsystemen voor paardachtigen 
moeten zijn gebaseerd op maximaal 
gebruik van graasweidegrond, naar gelang 
van de beschikbaarheid van weidegrond 
tĳdens de verschillende perioden van het 
jaar. In gevallen waarin geen hoger 
percentage ruwvoer kan worden gebruikt, 
zijn de volgende minimumvoorschriften 
van toepassing, met inachtneming van de 
voedings-, gezondheids- en 
welzijnsbehoeften van de rassen: ten
minste 60 % van de droge stof van het 
dagrantsoen van paardachtigen moet 
bestaan uit ruwvoer, verse of gedroogde 
voedergewassen of kuilvoer;

Or. en

Amendement 1173
Julie Girling

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel II – punt 2.2.2 – alinea 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) zogende paardachtigen moeten (e) zogende paardachtigen moeten bij 
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gedurende minimaal drie maanden bij 
voorkeur met moedermelk worden gevoed.

voorkeur met moedermelk worden gevoed 
en daarbij door de moeder zelf worden 
gezoogd tot het moment waarop de 
kalveren van nature gespeend worden.

Or. en

Amendement 1174
Julie Girling

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel II – punt 2.2.3 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) de vloeren van de huisvesting voor 
paardachtigen moeten vlak zijn maar niet 
glad. Tenminste de helft van het
vloeroppervlak van de binnenruimte (zie de 
tabel in punt 2.2.4 voor het minimale 
vloeroppervlak voor paardachtigen) moet 
dicht zijn, dat wil zeggen, niet voorzien 
van een latten- of roosterconstructie;

(a) de vloeren van de huisvesting voor 
paardachtigen moeten vlak zijn maar niet 
glad. Het gehele vloeroppervlak van de 
binnenruimte (zie de tabel in punt 2.2.4 
voor het minimale vloeroppervlak voor 
paardachtigen) moet dicht zijn, dat wil 
zeggen, niet voorzien van een latten- of 
roosterconstructie;

Or. en

Amendement 1175
José Bové

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel II – punt 2.2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2.2 bis. Het houden van konijnen

i) De bezettingsdichtheid moet aan de 
volgende voorwaarden voldoen:

Binnenruimte:

- Moederkonijnen en hun nest: 0,4 m²

- Rammelaars en drachtige moeren: 0,3 
m²

Mestkonijnen: 0,15 m²
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Buitenruimte (mobiele hokken):

- Moederkonijnen en hun worp: 2,4 m²

- Rammelaars en drachtige moeren: 2 m²

Mestkonijnen: 0,4 m²

ii) Omschakeling van konijnen bestemd
voor de fokkerij:

Iedere introductie van rammelaars en 
moeren van niet-biologische oorsprong 
gaat gepaard met een 
omschakelingsperiode van minimaal drie 
maanden, waarin aan de regels van dit 
bestek moet worden voldaan.

iii) Fokkerij:

De minimum leeftijd van fokdieren voor 
de eerste dekking is 16 weken. Het aantal 
worpen per moer mag niet hoger zijn dan 
6 per jaar.

Or. fr

Amendement 1176
de heer Franc Bogovič

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel II – punt 2. 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2.2 bis. Het fokken van konijnen

2.7.1. Omschakeling

Konijnen en producten van konijnen 
kunnen als ecologisch beschouwd worden 
na het verloop van de 
omschakelingsperiode, die minstens 3 
weken duurt.

2.7.2. Bijzondere voorwaarden voor 
huisvesting en bezettingsdichtheid van de 
dieren

Met betrekking tot de voorwaarden voor 
huisvesting en bezettingsdichtheid gelden 
de volgende voorschriften:
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(a) Voor de konijnen moet er steeds hooi 
ter beschikking zijn behalve in de periode 
van de vegetatie, want dan moet er 
groenvoeding ter beschikking zijn;

(b) Behalve het hooi van de vorige 
paragraaf moeten de konijnen altijd 
beschikken over takken met schors om te 
knagen;

(c) Het aantal dieren in de stal mag niet 
hoger zijn dan:

i) voor de dieren vanaf het spenen tot 
inclusief de leeftijd van acht weken: 8 
dieren per m² van de binnenoppervlakte 
van de stal;

ii) voor dieren, die ouder zijn dan acht 
weken: 6 dieren per m² van de 
binnenoppervlakte van de stal;

(d) De binnenruimte van de stal moet 
zuiver zijn, droog en ingericht als 
ligplaats met hooi bestrooid. 
Roostervloeren zijn maximaal voor 50 %
van de binnenoppervlakte van de stal 
toegelaten, maar die dan ook tijdens de 
hele periode bedekt moeten zijn met 
hooisel;

(e) Aanbevolen wordt de structurering in 
de stal van afgezonderde wooneenheden
in meerdere niveaus. Indien in de stal de 
wooneenheden gescheiden zijn, 
gestructureerd in meerdere niveaus, dan 
worden de hoger gelegen oppervlaktes 
niet meegerekend in de grootte van de 
binnenoppervlakte van de stal. Hoger 
gelegen oppervlaktes moeten vervaardigd 
zijn van volle materialen of materialen, 
die continu bedekt zijn met hooisel;

(f) De dieren moeten toegang hebben tot 
vrije gebieden buiten. Als de dieren geen 
toegang hebben tot de buitenruimtes, 
moeten de dieren de toegang krijgen tot de 
ruimtes die overdekt kunnen worden. De 
ruimte om de dieren buiten te laten, moet 
verhard en eenvoudig te reinigen zijn;

(g) De allerkleinste grootte van de 
buitenoppervlakte bedraagt 0,125 m² per 
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dier of 8 dieren per m²;

(h) De dieren worden in groep gefokt tot 
inclusief de leeftijd van zes maanden;

Het fokken van afzonderlijke dieren is 
niet toegestaan, tenzij het om een tijdelijke 
en gegronde reden gaat, om een ziekte te 
verhinderen, of om een veterinaire 
genezing, of tijdens de worp en het zogen, 
of tijdens de installatie van het fokkonijn.

Or. sl

Motivering

Consumenten vragen ook steeds meer naar ecologische producten van wild en konijn. 
Daarom moeten er op het niveau van de EU uniforme richtlijnen ingevoerd worden voor het 
fokken van gewone herten, moeflons, damherten en konijnen.

Amendement 1177
Peter Jahr

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel II – punt 2.3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

… Schrappen

Or. de

Motivering

De huidige regels van de Verordeningen (EG) nr. 834/2007 en (EG) nr. 889/2008 moeten van 
kracht blijven totdat het in artikel 35, lid 1 bis (nieuw), genoemde verslag over de biologische 
varkenshouderij en de biologische pluimveehouderij is ingediend.

Amendement 1178
Anna Maria Corazza Bildt

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel II – punt 2.3.2 – alinea 1 – letter a
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) ten minste 60 % van de diervoeders 
moet van het landbouwbedrijf zelf 
afkomstig zijn of, als dit niet mogelĳk is, 
in samenwerking met andere biologische 
landbouwbedrijven of diervoederbedrijven 
in de regio van het eerstbedoelde 
landbouwbedrijf worden geproduceerd;

(a) ten minste 40 % van de diervoeders 
moet van het landbouwbedrijf zelf 
afkomstig zijn of, als dit niet mogelĳk is, 
in samenwerking met andere biologische 
landbouwbedrijven of diervoederbedrijven 
worden geproduceerd;

Or. en

Amendement 1179
Fredrick Federley

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel II – punt 2.3.2 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) ten minste 60 % van de diervoeders 
moet van het landbouwbedrijf zelf 
afkomstig zijn of, als dit niet mogelĳk is, 
in samenwerking met andere biologische 
landbouwbedrijven of diervoederbedrijven 
in de regio van het eerstbedoelde 
landbouwbedrijf worden geproduceerd;

(a) ten minste 40 % van de diervoeders 
moet van het landbouwbedrijf zelf 
afkomstig zijn of, als dit niet mogelĳk is, 
in samenwerking met andere biologische 
landbouwbedrijven of diervoederbedrijven 
worden geproduceerd;

Or. en

Amendement 1180
Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel II – punt 2.3.2 - alinea 1 - letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) ten minste 60 % van de diervoeders 
moet van het landbouwbedrijf zelf 
afkomstig zijn of, als dit niet mogelĳk is, 
in samenwerking met andere biologische 
landbouwbedrijven of diervoederbedrijven 
in de regio van het eerstbedoelde 

(a) ten minste 40 % van de diervoeders 
moet van het landbouwbedrijf zelf 
afkomstig zijn of, als dit niet mogelĳk is, 
in samenwerking met andere biologische 
landbouwbedrijven of diervoederbedrijven 
in de regio van het eerstbedoelde 
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landbouwbedrijf worden geproduceerd; landbouwbedrijf worden geproduceerd; Er 
moet rekening worden gehouden met het 
specifieke karakter van de ultraperifere 
regio's.

Met de vaststelling van deze 
uitvoeringshandeling biedt de Commissie 
de mogelijkheid rekening te houden met 
het specifieke karakter van de 
ultraperifere regio's.

Or. fr

Motivering

Er moet rekening worden gehouden met het specifieke karakter van de ultraperifere regio's 
die op problemen kunnen stuiten bij de lokake voorziening.

Amendement 1181
Michel Dantin, Angélique Delahaye

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel II – punt 2.3.2 - alinea 1 - letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) ten minste 60 % van de diervoeders 
moet van het landbouwbedrijf zelf 
afkomstig zijn of, als dit niet mogelĳk is, 
in samenwerking met andere biologische 
landbouwbedrijven of diervoederbedrijven 
in de regio van het eerstbedoelde 
landbouwbedrijf worden geproduceerd;

(a) ten minste 40 % van de diervoeders 
moet van het landbouwbedrijf zelf 
afkomstig zijn of, als dit niet mogelĳk is, 
in samenwerking met andere biologische 
landbouwbedrijven of diervoederbedrijven 
in de regio van het eerstbedoelde 
landbouwbedrijf worden geproduceerd; Er 
moet rekening worden gehouden met het 
specifieke karakter van de ultraperifere 
regio's;

Or. fr

Amendement 1182
Clara Eugenia Aguilera García

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel II – punt 2.3.2 – alinea 1 – letter a
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) ten minste 60 % van de diervoeders 
moet van het landbouwbedrijf zelf 
afkomstig zijn of, als dit niet mogelĳk is, 
in samenwerking met andere biologische 
landbouwbedrijven of diervoederbedrijven 
in de regio van het eerstbedoelde 
landbouwbedrijf worden geproduceerd;

(a) ten minste 20 % van de diervoeders 
moet van het landbouwbedrijf zelf 
afkomstig zijn of, als dit niet mogelĳk is, 
in samenwerking met andere biologische 
landbouwbedrijven of diervoederbedrijven 
worden geproduceerd;

Or. es

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

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel II – punt 2.3.2 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) ten minste 60 % van de diervoeders 
moet van het landbouwbedrijf zelf 
afkomstig zijn of, als dit niet mogelĳk is, 
in samenwerking met andere biologische 
landbouwbedrijven of diervoederbedrijven 
in de regio van het eerstbedoelde 
landbouwbedrijf worden geproduceerd;

(a) ten minste 20 % van de diervoeders 
moet hoofdzakelijk op het landbouwbedrijf
zelf verkregen worden of, als dit niet 
mogelĳk is, in samenwerking met andere 
biologische landbouwbedrijven of 
diervoederbedrijven worden geproduceerd;

Or. en

Amendement 1184
Julie Girling

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel II – punt 2.3.2 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) ten minste 60 % van de diervoeders 
moet van het landbouwbedrijf zelf 
afkomstig zijn of, als dit niet mogelĳk is, 
in samenwerking met andere biologische 
landbouwbedrijven of diervoederbedrijven 
in de regio van het eerstbedoelde 

(a) ten minste 20 % van de diervoeders 
moet hoofdzakelijk van het 
landbouwbedrijf zelf afkomstig zijn of, als 
dit niet mogelĳk is, in samenwerking met 
andere biologische landbouwbedrijven of 
diervoederbedrijven in de regio van het 
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landbouwbedrijf worden geproduceerd; eerstbedoelde landbouwbedrijf worden 
geproduceerd;

Or. en

Amendement 1185
Marian Harkin

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel II – punt 2.3.2 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) ten minste 60 % van de diervoeders 
moet van het landbouwbedrijf zelf 
afkomstig zijn of, als dit niet mogelĳk is, 
in samenwerking met andere biologische 
landbouwbedrijven of diervoederbedrijven 
in de regio van het eerstbedoelde 
landbouwbedrijf worden geproduceerd;

(a) ten minste 20 % van de diervoeders 
moet van het landbouwbedrijf zelf 
afkomstig zijn of, als dit niet mogelĳk is, 
in samenwerking met andere biologische 
landbouwbedrijven of diervoederbedrijven 
in de regio van het eerstbedoelde 
landbouwbedrijf worden geproduceerd;

Or. en

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

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel II – punt 2.3.2 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) ten minste 60 % van de diervoeders 
moet van het landbouwbedrijf zelf 
afkomstig zijn of, als dit niet mogelĳk is, 
in samenwerking met andere biologische 
landbouwbedrijven of diervoederbedrijven 
in de regio van het eerstbedoelde 
landbouwbedrijf worden geproduceerd;

(a) ten minste 20 % van de diervoeders 
moet van het landbouwbedrijf zelf 
afkomstig zijn of, als dit niet mogelĳk is, 
in samenwerking met andere biologische 
landbouwbedrijven of diervoederbedrijven 
in de regio van het eerstbedoelde 
landbouwbedrijf worden geproduceerd;

Or. en
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Amendement 1187
Annie Schreijer-Pierik

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel II – punt 2.3.2 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) ten minste 60 % van de diervoeders 
moet van het landbouwbedrijf zelf 
afkomstig zijn of, als dit niet mogelĳk is, 
in samenwerking met andere biologische 
landbouwbedrijven of diervoederbedrijven 
in de regio van het eerstbedoelde 
landbouwbedrijf worden geproduceerd;

(a) ten minste 20 % van de diervoeders 
moet van het landbouwbedrijf zelf 
afkomstig zijn of, als dit niet mogelĳk is, 
in samenwerking met andere biologische 
landbouwbedrijven of diervoederbedrijven 
in de regio van het eerstbedoelde 
landbouwbedrijf worden geproduceerd;

Or. en

Amendement 1188
Ivan Jakovčić, Ulrike Müller, Jens Rohde

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel II – punt 2.3.2 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) ten minste 60 % van de diervoeders 
moet van het landbouwbedrijf zelf 
afkomstig zijn of, als dit niet mogelĳk is, 
in samenwerking met andere biologische 
landbouwbedrijven of diervoederbedrijven 
in de regio van het eerstbedoelde 
landbouwbedrijf worden geproduceerd;

(a) ten minste 20 % van de diervoeders 
moet van het landbouwbedrijf zelf 
afkomstig zijn of, als dit niet mogelĳk is, 
in samenwerking met andere biologische 
landbouwbedrijven of diervoederbedrijven 
in de regio van het eerstbedoelde 
landbouwbedrijf worden geproduceerd;

Or. en

Amendement 1189
Fredrick Federley

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel II – punt 2.3.2 – alinea 1 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c bis) schoon en vers drinkwater moet te 
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allen tijde in toereikende hoeveelheden 
beschikbaar zijn.

Or. en

Amendement 1190
Michel Dantin, Angélique Delahaye

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel II – punt 2.3.2 – alinea 1 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c bis) om te kunnen voldoen aan de 
basisvoedingsbehoeften van biologische 
varkens wat met name eiwitten en 
essentiële aminozuren betreft, mogen voor 
varkens en pluimvee in beperkte mate 
niet-biologische eiwitrijke grondstoffen 
worden gebruikt wanneer de landbouwers 
geen eiwitrijke grondstoffen afkomstig 
van uitsluitend biologische 
diervoerderproductie kunnen verkrijgen.

Het percentage niet-biologische eiwitrijke 
grondstoffen voor diervoeders dat per 
periode van twaalf maanden voor deze 
soorten wordt toegestaan, bedraagt ten 
hoogste 5 %.

De cijfers worden elk jaar berekend als 
percentage droge stof van diervoeders van 
agrarische oorsprong.

Or. fr

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

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel II – punt 2.3.3 – alinea 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) zeugen moeten in groepen worden (c) zeugen moeten in groepen worden 
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gehouden, behalve in de laatste fase van de 
dracht en tijdens de zoogtijd;

gehouden, behalve in de laatste fase van de 
dracht en tijdens de zoogtijd, tijdens welke 
periode zij zich vrijelijk in hun stal 
moeten kunnen bewegen en alleen 
kortstondig mogen worden vastgebonden 
wanneer dat absoluut noodzakelijk is. 
Onverminderd aanvullende vereisten met 
betrekking tot stro moeten zeugen een 
aantal dagen voor de verwachte worp een 
hoeveelheid stro of ander geëigend 
natuurlijk materiaal krijgen die groot 
genoeg is om tegemoet te komen aan hun 
nestgedrag;

Or. en

Amendement 1192
Jens Rohde

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel II – punt 2.3.3 – alinea 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) varkens moeten in de 
bewegingsruimten kunnen mesten en 
wroeten. De onderlaag voor het wroeten
mag uit verschillende soorten materiaal 
bestaan.

(e) varkens moeten in de 
bewegingsruimten kunnen mesten en actief 
kunnen zijn. Voor de activiteiten kunnen
verschillende voorzieningen worden 
gebruikt.

Or. en

Motivering

Varkens moeten bezigheidsvoorzieningen hebben in hun bewegingsruimten, maar materiaal 
voor het wroeten is moeilijk te hanteren vanwege neerslag en het wegsijpelen van mest. In het 
hok kunnen voorzieningen voor het wroeten worden aangeboden, terwijl in de buitenlucht 
verdere voorzieningen kunnen worden aangeboden om de varkens aan te sporen tot 
activiteiten.

Amendement 1193
Anja Hazekamp, Stefan Eck
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Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel II – punt 2.3.3 – alinea 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) varkens moeten in de 
bewegingsruimten kunnen mesten en 
wroeten. De onderlaag voor het wroeten 
mag uit verschillende soorten materiaal 
bestaan.

(e) varkens moeten in de
bewegingsruimten kunnen mesten en 
wroeten. De onderlaag voor het wroeten 
mag uit aanvullend los materiaal bestaan, 
maar de toegang tot grond en stro om in 
te wroeten is verplicht.

Or. en

Amendement 1194
Paolo De Castro, Michela Giuffrida

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel II – punt 2.3.4. – alinea 2 – tabel

Door de Commissie voorgestelde tekst

Voor varkens gelden de volgende voorschriften op het gebied van het minimale vloeroppervlak 
van binnen- en buitenruimten en andere huisvestingskenmerken:

Binnenruimte
(voor de dieren beschikbare netto-
oppervlakte)

Buitenruimte
(bewegingsruimte, behalve 
weidegrond)

Levend gewicht 
(kg)

m2/dier m2/dier

Zogende zeugen met biggen 
tot 40 dagen oud

7,5 per zeug 2,5

Mestvarkens tot 50 0,8 0,6
tot 85 1,1 0,8
tot 110 1,3 1

Biggen ouder dan 40 
dagen en tot 30 kg

0,6 0,4

Fokvarkens 2,5 per zeug 1,9
6 per beer 8,0

Indien de boxen 
worden gebruikt voor 
natuurlijke dekking: 10 
m2/beer

Amendement
Voor varkens gelden de volgende voorschriften op het gebied van het minimale vloeroppervlak van 

binnen- en buitenruimten en andere huisvestingskenmerken:

Binnenruimte
(voor de dieren beschikbare netto-

Buitenruimte
(bewegingsruimte, behalve 
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oppervlakte) weidegrond)
Levend gewicht 
(kg)

m2/dier m2/dier

Zogende zeugen met biggen 
tot 40 dagen oud

7,5 per zeug 2,5

Mestvarkens tot 50 0,8 0,6
tot 85 1,1 0,8
tot 110 1,3 1
Meer dan 110 1,5 1,2

Biggen ouder dan 40 
dagen en tot 30 kg

0,6 0,4

Fokvarkens 2,5 per zeug 1,9
6 per beer 8,0
Indien de boxen 
worden gebruik voor 
natuurlijke dekking: 10 
m2/beer

Or. it

Amendement 1195
Marian Harkin

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel II – punt 2.3.4. – alinea 2 – tabel

Door de Commissie voorgestelde tekst

Voor varkens gelden de volgende voorschriften op het gebied van het minimale vloeroppervlak 
van binnen- en buitenruimten en andere huisvestingskenmerken

Binnenruimte
(voor de dieren beschikbare netto-

oppervlakte)

Buitenruimte
(bewegingsruimte, behalve 

weidegrond)
Levend gewicht 

(kg)
m2/dier m2/dier

Zogende zeugen met biggen 
tot 40 dagen oud

7,5 per zeug 2,5

Mestvarkens tot 50 0,8 0,6
tot 85 1,1 0,8
tot 110 1,3 1

Biggen ouder dan 40 
dagen en tot 30 kg

0,6 0,4

Fokvarkens 2,5 per zeug 1,9
6 per beer 8,0
Indien de boxen 
worden gebruik voor 
natuurlijke dekking: 10 
m2/beer

Amendement
Voor varkens gelden de volgende voorschriften op het gebied van het minimale vloeroppervlak 
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van binnen- en buitenruimten en andere huisvestingskenmerken

Binnenruimte
(voor de dieren beschikbare netto-

oppervlakte)

Buitenruimte
(bewegingsruimte, behalve 

weidegrond)
Levend gewicht 

(kg)
m2/dier m2/dier

Zogende zeugen met biggen 
tot 40 dagen oud

7,5 per zeug 2,5

Mestvarkens tot 50 0,8 0,6
tot 85 1,1 0,8
tot 110 1,5 1,2

Biggen ouder dan 40 
dagen en tot 30 kg

0,6 0,4

Fokvarkens 2,5 per zeug 1,9
6 per beer 8,0
Indien de boxen 
worden gebruik voor 
natuurlijke dekking: 10 
m2/beer

Or. it

Amendement 1196
Fredrick Federley

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel II – punt 2.3.4 – alinea 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Zogende zeugen met biggen tot 40 dagen 
oud: 0-21 dagen 6,0 m2, 22-40 dagen 7,5 
m2

Or. en

Amendement 1197
Peter Jahr

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel II – punt 2.4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

... Schrappen
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Or. de

Motivering

De huidige regels van de Verordeningen (EG) nr. 834/2007 en (EG) nr. 889/2008 moeten van 
kracht blijven totdat het in artikel 35, lid 1 bis (nieuw), genoemde verslag over de biologische 
varkenshouderij en de biologische pluimveehouderij is ingediend.

Amendement 1198
Ulrike Müller

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel II – punt 2.4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

... Schrappen

Or. de

Motivering

De regels voor pluimvee van de huidige Verordeningen (EG) nr. 834/2007 en (EG) nr. 
889/2008 moeten van kracht blijven (totdat het verslag over de aanbeveling voor een 
amendement op artikel 35 is ingediend).

Amendement 1199
Anja Hazekamp, Stefan Eck

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel II – punt 2.4.1 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Pluimvee alsmede de producten van deze 
dieren mogen slechts als biologisch worden 
aangemerkt, indien de in deze verordening 
vastgestelde productievoorschriften zijn
toegepast gedurende ten minste:

Pluimvee alsmede de producten van deze 
dieren mogen slechts als biologisch worden 
aangemerkt, indien de in deze verordening 
vastgestelde productievoorschriften, met 
inbegrip van de voorschriften ten aanzien 
van de oorsprong van het pluimvee, zijn 
toegepast gedurende ten minste:

Or. en
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Amendement 1200
Anja Hazekamp, Stefan Eck

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel II – punt 2.4.1 – alinea 1 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis) Snelgroeiende pluimveelijnen zijn 
verboden.

Or. en

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

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel II – punt 2.4.2 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Pluimvee moet bij de slacht een bepaalde 
minimumleeftijd hebben of moet behoren 
tot traaggroeiende rassen als gedefinieerd 
door de bevoegde autoriteit. Wanneer de 
landbouwer geen traaggroeiende rassen
gebruikt, moet het pluimvee bij de slacht 
de volgende minimumleeftijd hebben:

Slachtpluimvee moet afkomstig zijn van
voor buitenhouderij geschikte,
traaggroeiende rassen. Dit betekent dat de 
dagelijkse gemiddelde gewichtstoename 
maximaal 35 gr/dag per kip mag 
bedragen. De lidstaten mogen strengere 
criteria voor traaggroeiende rassen
opstellen.

Or. fr

Motivering

Om kwaliteit en dierwelzijn te garanderen is het belangrijk te eisen dat biologisch 
slachtpluimvee en vooral vleeskippen afkomstig zijn van traaggroeiende rassen. Dit is het 
voornaamste criterium om de vleeskwaliteit en het weerstands- en aanpassingsvermogen van 
het buiten gehouden pluimvee te waarborgen. De nationale definities van traaggroeiende 
rassen voor kippen lopen sterk uiteen. Volgens door de Commissie verzamelde gegevens 
varieert dit van 25 tot 45 gr/dag. Daarom is behoefte aan betere harmonisatie.

Amendement 1202
Michel Dantin, Angélique Delahaye
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Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel II – punt 2.4.2 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Pluimvee moet bij de slacht een bepaalde 
minimumleeftijd hebben of moet behoren 
tot traaggroeiende rassen als gedefinieerd 
door de bevoegde autoriteit. Wanneer de 
landbouwer geen traaggroeiende rassen
gebruikt, moet het pluimvee bij de slacht 
de volgende minimumleeftijd hebben:

Slachtpluimvee moet afkomstig zijn van
voor buitenhouderij geschikte,
traaggroeiende rassen. Dit betekent dat de 
dagelijkse gemiddelde gewichtstoename 
maximaal 35 gr/dag per kip mag 
bedragen. De lidstaten mogen strengere 
criteria voor traaggroeiende rassen
opstellen.

Or. fr

Amendement 1203
Anja Hazekamp, Stefan Eck

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel II – punt 2.4.2 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Pluimvee moet bij de slacht een bepaalde 
minimumleeftijd hebben of moet behoren 
tot traaggroeiende rassen als gedefinieerd 
door de bevoegde autoriteit. Wanneer de 
landbouwer geen traaggroeiende rassen 
gebruikt, moet het pluimvee bij de slacht 
de volgende minimumleeftijd hebben:

Pluimvee moet behoren tot traaggroeiende 
rassen, die voldoen aan beperkte 
dagelijkse groeiwaarden die verenigbaar 
zijn met de minimum fokleeftijden voor 
elke soort. Deze groeiwaarden worden in 
deze verordening vastgelegd. Het
pluimvee moet bij de slacht de volgende 
minimumleeftijd hebben:

Or. en

Amendement 1204
Jens Rohde

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel II – punt 2.4.2 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Pluimvee moet bij de slacht een bepaalde Pluimvee moet bij de slacht een bepaalde 
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minimumleeftijd hebben of moet behoren 
tot traaggroeiende rassen als gedefinieerd 
door de bevoegde autoriteit. Wanneer de 
landbouwer geen traaggroeiende rassen 
gebruikt, moet het pluimvee bij de slacht 
de volgende minimumleeftijd hebben:

minimumleeftijd hebben of moet behoren 
tot traaggroeiende rassen als gedefinieerd 
door de Commissie. Wanneer de 
landbouwer geen traaggroeiende rassen 
gebruikt, moet het pluimvee bij de slacht 
de volgende minimumleeftijd hebben:

Or. en

Motivering

De definitie van traaggroeiende rassen moet door de Commissie worden vastgesteld. 
Aangezien de lidstaten inspraak hebben bij de besluitvorming, is er in de praktijk sprake van 
aanzienlijke verschillen, die tot marktverstoringen leiden. Nationale definities van 
traaggroeiende rassen die gebaseerd zijn op de maximale dagelijkse groeisnelheid variëren 
van 28 tot 50 g/dag. Dit komt bij kippen neer op een verschil in productietijd van ongeveer 34 
dagen.

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

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel II – punt 2.4.2 - alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) 81 dagen voor kippen; (a) 70 dagen voor kippen;

Or. fr

Motivering

Om overeenstemming te bereiken met de meeste Europese praktijken is de voorgestelde 
minimumleeftijd voor kippen verhoogd naar 70 dagen, wat overeenkomt met de minimale 
omschakelingsperiode als vastgesteld in punt 2.4.1 van bijlage II van de ontwerpverordening.

Amendement 1206
Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel II – punt 2.4.2 –alinea 1 – letter h
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(h) 140 dagen voor mannelijke kalkoenen 
en braadganzen en

(h) 140 dagen voor mannelijke en 
vrouwelijke kalkoenen en als karkassen op 
de markt gebrachte braadganzen en

Or. fr

Motivering

De voorgestelde minimumleeftijd is overgenomen uit de huidige bijlage IV van Verordening 
(EG) nr. 543/2008 inzake de handelsnormen voor houderijsystemen: zie d) „Boerenscharrel 
... met uitloop Hoeve ... met uitloop“ waarbij er net als in deze verordening een onderscheid 
wordt gemaakt tussen mannelijke en vrouwelijke kalkoenen bestemd om te worden versneden 
en kalkoenen die als karkassen op de markt worden gebracht.

Amendement 1207
Michel Dantin, Angélique Delahaye

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel II – punt 2.4.2 – alinea 1 – letter h

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(h) 140 dagen voor kalkoenen en 
braadganzen, en

(h) 140 dagen voor als karkassen op de 
markt gebrachte mannelijke en 
vrouwelijke kalkoenen en braadganzen;

Or. fr

Amendement 1208
Michel Dantin, Angélique Delahaye

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel II – punt 2.4.2 – alinea 1 – letter i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i) 100 dagen voor vrouwelijke kalkoenen. i) 98 dagen voor vrouwelijke kalkoenen 
bestemd om te worden versneden en 126 
dagen voor mannelijke kalkoenen 
bestemd om te worden versneden.
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Or. fr

Amendement 1209
Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel II – punt 2.4.2 – alinea 1 – letter i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i) 100 dagen voor vrouwelijke kalkoenen. i) 98 dagen voor vrouwelijke kalkoenen
bestemd om te worden versneden.

Or. fr

Motivering

De voorgestelde minimumleeftijd is overgenomen uit de huidige Bijlage IV van Verordening 
(EG) nr. 543/2008 inzake de handelsnormen voor houderijsystemen: zie d) „Boerenscharrel 
... met uitloop Hoeve ... met uitloop“ waarbij er net als in deze verordening een onderscheid 
wordt gemaakt tussen mannelijke en vrouwelijke kalkoenen bestemd om te worden versneden 
en kalkoenen die als karkassen op de markt worden gebracht.

Amendement 1210
Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel II – punt 2.4.2 – alinea 1 – letter i bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(i bis) 126 dagen voor kalkoenhanen 
bestemd om te worden versneden.

Or. fr

Motivering

De voorgestelde minimumleeftijd is overgenomen uit de huidige Bijlage IV van Verordening 
(EG) nr. 543/2008 inzake de handelsnormen voor houderijsystemen: zie d) „Boerenscharrel 
... met uitloop Hoeve ... met uitloop“ waarbij er net als in deze verordening een onderscheid 
wordt gemaakt tussen mannelijke en vrouwelijke kalkoenen bestemd om te worden versneden 
en kalkoenen die als karkassen op de markt worden gebracht.
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Amendement 1211
Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot, Marc Tarabella

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel II – punt 2.4.2 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Legkippen moeten afkomstig zijn van 
rassen die geschikt zijn voor 
buitenhouderij.

Or. fr

Amendement 1212
Marian Harkin

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel II – punt 2.4.2 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer een pluimveebeslag voor het 
eerst wordt samengesteld, wordt 
vernieuwd of wordt aangevuld, en niet 
voldoende biologisch gehouden 
ouderdieren beschikbaar zijn, mag niet-
biologisch gehouden pluimvee op een 
eenheid voor biologische 
pluimveeproductie worden 
binnengebracht, mits de voor de productie 
van eieren en slachtpluimvee bestemde 
jonge kippen niet ouder zijn dan drie 
dagen.

Or. en

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

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel II – punt 2.4.2 – alinea 1 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer een pluimveebeslag voor het 
eerst wordt samengesteld, wordt 
vernieuwd of wordt aangevuld, en niet 
voldoende biologisch gehouden 
ouderdieren beschikbaar zijn, mag niet-
biologisch gehouden pluimvee op een 
eenheid voor biologische 
pluimveeproductie worden 
binnengebracht, mits de voor de productie 
van eieren en slachtpluimvee bestemde 
jonge kippen niet ouder zijn dan drie 
dagen.

Or. en

Amendement 1214
Anna Maria Corazza Bildt

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel II – punt 2.4.3 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) ten minste 60 % van de diervoeders 
moet van het landbouwbedrijf zelf 
afkomstig zijn of, als dit niet mogelĳk is, 
in samenwerking met andere biologische 
landbouwbedrijven of diervoederbedrijven 
in de regio van het eerstbedoelde 
landbouwbedrijf worden geproduceerd;

(a) ten minste 40 % van de diervoeders 
moet van het landbouwbedrijf zelf 
afkomstig zijn of, als dit niet mogelĳk is, 
in samenwerking met andere biologische 
landbouwbedrijven of diervoederbedrijven 
worden geproduceerd;

Or. en

Amendement 1215
Fredrick Federley

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel II – punt 2.4.3 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) ten minste 60 % van de diervoeders (a) ten minste 40 % van de diervoeders 
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moet van het landbouwbedrijf zelf 
afkomstig zijn of, als dit niet mogelĳk is, 
in samenwerking met andere biologische 
landbouwbedrijven of diervoederbedrijven 
in de regio van het eerstbedoelde 
landbouwbedrijf worden geproduceerd;

moet van het landbouwbedrijf zelf 
afkomstig zijn of, als dit niet mogelĳk is, 
in samenwerking met andere biologische 
landbouwbedrijven of diervoederbedrijven 
worden geproduceerd;

Or. en

Amendement 1216
Clara Eugenia Aguilera García

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel II – punt 2.4.3 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) ten minste 60 % van de diervoeders 
moet van het landbouwbedrijf zelf 
afkomstig zijn of, als dit niet mogelĳk is, 
in samenwerking met andere biologische 
landbouwbedrijven of diervoederbedrijven 
in de regio van het eerstbedoelde 
landbouwbedrijf worden geproduceerd;

(a) ten minste 20 % van de diervoeders 
moet van het landbouwbedrijf zelf 
afkomstig zijn of, als dit niet mogelĳk is, 
in samenwerking met andere biologische 
landbouwbedrijven of diervoederbedrijven 
worden geproduceerd;

Or. es

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

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel II – punt 2.4.3 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) ten minste 60 % van de diervoeders 
moet van het landbouwbedrijf zelf 
afkomstig zijn of, als dit niet mogelĳk is, 
in samenwerking met andere biologische 
landbouwbedrijven of diervoederbedrijven 
in de regio van het eerstbedoelde 
landbouwbedrijf worden geproduceerd;

(a) ten minste 20 % van de diervoeders 
moet hoofdzakelijk op het landbouwbedrijf
zelf verkregen worden of, als dit niet 
mogelĳk is, in samenwerking met andere 
biologische landbouwbedrijven of 
diervoederbedrijven worden geproduceerd;

Or. en
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Amendement 1218
Julie Girling

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel II – punt 2.4.3 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) ten minste 60 % van de diervoeders 
moet van het landbouwbedrijf zelf 
afkomstig zijn of, als dit niet mogelĳk is, 
in samenwerking met andere biologische 
landbouwbedrijven of diervoederbedrijven 
in de regio van het eerstbedoelde 
landbouwbedrijf worden geproduceerd;

(a) ten minste 20 % van de diervoeders 
moet hoofdzakelijk van het 
landbouwbedrijf zelf afkomstig zijn of, als 
dit niet mogelĳk is, in samenwerking met 
andere biologische landbouwbedrijven of 
diervoederbedrijven in de regio van het 
eerstbedoelde landbouwbedrijf worden 
geproduceerd;

Or. en

Amendement 1219
Marian Harkin

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel II – punt 2.4.3 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) ten minste 60 % van de diervoeders 
moet van het landbouwbedrijf zelf 
afkomstig zijn of, als dit niet mogelĳk is, 
in samenwerking met andere biologische 
landbouwbedrijven of diervoederbedrijven 
in de regio van het eerstbedoelde 
landbouwbedrijf worden geproduceerd;

(a) ten minste 20 % van de diervoeders 
moet van het landbouwbedrijf zelf 
afkomstig zijn of, als dit niet mogelĳk is, 
in samenwerking met andere biologische 
landbouwbedrijven of diervoederbedrijven 
in de regio van het eerstbedoelde 
landbouwbedrijf worden geproduceerd;

Or. en

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

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel II – punt 2.4.3 – alinea 1 – letter a
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) ten minste 60 % van de diervoeders 
moet van het landbouwbedrijf zelf 
afkomstig zijn of, als dit niet mogelĳk is, 
in samenwerking met andere biologische 
landbouwbedrijven of diervoederbedrijven 
in de regio van het eerstbedoelde 
landbouwbedrijf worden geproduceerd;

(a) ten minste 20 % van de diervoeders 
moet van het landbouwbedrijf zelf 
afkomstig zijn of, als dit niet mogelĳk is, 
in samenwerking met andere biologische 
landbouwbedrijven of diervoederbedrijven 
in de regio van het eerstbedoelde 
landbouwbedrijf worden geproduceerd;

Or. en

Amendement 1221
Annie Schreijer-Pierik

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel II – punt 2.4.3 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) ten minste 60 % van de diervoeders 
moet van het landbouwbedrijf zelf 
afkomstig zijn of, als dit niet mogelĳk is, 
in samenwerking met andere biologische 
landbouwbedrijven of diervoederbedrijven 
in de regio van het eerstbedoelde 
landbouwbedrijf worden geproduceerd;

(a) ten minste 20 % van de diervoeders 
moet van het landbouwbedrijf zelf 
afkomstig zijn of, als dit niet mogelĳk is, 
in samenwerking met andere biologische 
landbouwbedrijven of diervoederbedrijven 
in de regio van het eerstbedoelde 
landbouwbedrijf worden geproduceerd;

Or. en

Amendement 1222
Ivan Jakovčić, Ulrike Müller, Jens Rohde

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel II – punt 2.4.3 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) ten minste 60 % van de diervoeders 
moet van het landbouwbedrijf zelf 
afkomstig zijn of, als dit niet mogelĳk is, 
in samenwerking met andere biologische 
landbouwbedrijven of diervoederbedrijven 
in de regio van het eerstbedoelde 

(a) ten minste 20 % van de diervoeders 
moet van het landbouwbedrijf zelf 
afkomstig zijn of, als dit niet mogelĳk is, 
in samenwerking met andere biologische 
landbouwbedrijven of diervoederbedrijven 
in de regio van het eerstbedoelde 
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landbouwbedrijf worden geproduceerd; landbouwbedrijf worden geproduceerd;

Or. en

Amendement 1223
Karin Kadenbach

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel II – punt 2.4.4 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) waterpluimvee moet toegang hebben tot 
een waterloop, een vĳver, een meer of een 
poel wanneer de weersomstandigheden en 
de hygiëneomstandigheden dit toelaten, 
teneinde te voldoen aan de soortspecifieke 
behoeften van deze dieren en de voor hen 
geldende welzijnsvoorschriften; wanneer 
de weersomstandigheden dit niet toelaten, 
moeten deze dieren toegang hebben tot 
water waarin zij hun kop kunnen 
onderdompelen om hun veren te reinigen;

(b) waterpluimvee moet toegang hebben tot 
een waterloop, een vĳver, een meer of een 
poel wanneer de weersomstandigheden en 
de hygiëneomstandigheden dit toelaten, 
teneinde te voldoen aan de soortspecifieke 
behoeften van deze dieren en de voor hen 
geldende welzijnsvoorschriften; wanneer 
de weersomstandigheden dit niet toelaten, 
moeten deze dieren toegang hebben tot 
water dat diep genoeg is om hun kop met 
hun ogen en neus te kunnen 
onderdompelen en om water over hun 
lichaam te gieten om hun veren te 
reinigen;

Or. en

Amendement 1224
Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel II – punt 2.4.4 – punt 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) pluimvee moet gedurende ten minste 
één derde van zijn leven toegang hebben 
tot een openluchtruimte. De 
openluchtruimten voor pluimvee moeten 
voor het grootste deel zijn begroeid, 
schuilmogelĳkheden bieden en de dieren 
gemakkelĳk toegang geven tot voldoende 
drinkbakken;

(c) pluimvee moet gedurende ten minste 
één derde van zijn leven toegang hebben 
tot een openluchtruimte. De 
openluchtruimten voor pluimvee moeten 
voor het grootste deel zijn begroeid.
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Or. fr

Motivering

De aanwezigheid van drinkbakken in de buitenren trekt wilde vogels aan, wat een wezenlijk 
risico met zich meebrengt in periodes van aviaire influenza. Daarom raadt de Europese 
Commissie dit af wanneer zich gevallen van aviaire influenza voordoen. Dit is in sommige 
lidstaten zelfs permanent verboden. Vegetatie als struiken en bomen helpt bij de verspreiding 
van het pluimvee binnen de buitenren. Aanvullende schuilmogelĳkheden zijn niet nodig.

Amendement 1225
Norbert Erdős

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel II – punt 2.4.4 – alinea 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) pluimvee moet gedurende ten minste 
één derde van zijn leven toegang hebben 
tot een openluchtruimte. De 
openluchtruimten voor pluimvee moeten 
voor het grootste deel zijn begroeid, 
schuilmogelĳkheden bieden en de dieren 
gemakkelĳk toegang geven tot voldoende 
drinkbakken;

(c) pluimvee moet gedurende ten minste 
één derde van zijn leven toegang hebben 
tot een openluchtruimte. De 
openluchtruimten voor pluimvee moeten 
voor het grootste deel zijn begroeid;

Or. xm

Motivering

De aanwezigheid van drinkbakken in de openluchtruimte trekt wilde vogels aan en vormt een 
aanzienlijk risico in geval van een uitbraak van vogelgriep. Daarom wordt dit niet 
aanbevolen door de Commissie, en in sommige lidstaten is dit zelfs permanent verboden. 
Begroeiing, zoals bomen of struiken, helpt het pluimvee zich te verschuilen in de 
openluchtruimte en aanvullende beschermingsuitrusting is niet noodzakelijk.

Amendement 1226
Anja Hazekamp, Stefan Eck

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel II – punt 2.4.4 – alinea 1 – letter c
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) pluimvee moet gedurende ten minste 
één derde van zijn leven toegang hebben 
tot een openluchtruimte. De 
openluchtruimten voor pluimvee moeten 
voor het grootste deel zijn begroeid, 
schuilmogelĳkheden bieden en de dieren 
gemakkelĳk toegang geven tot voldoende 
drinkbakken;

(c) pluimvee moet gedurende ten minste de 
helft van zijn leven toegang hebben tot een 
openluchtruimte, met inbegrip van 
weidegrond en/of bos. De 
openluchtruimten voor pluimvee moeten 
voor het grootste deel zijn begroeid, 
moeten schuilmogelĳkheden bieden waar 
de dieren beschutting vinden en kunnen 
scharrelen, en moeten de dieren 
gemakkelĳk toegang geven tot voldoende 
drinkbakken;

Or. en

Amendement 1227
Jens Rohde

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel II – punt 2.4.4 – alinea 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) pluimvee moet gedurende ten minste 
één derde van zijn leven toegang hebben 
tot een openluchtruimte. De 
openluchtruimten voor pluimvee moeten 
voor het grootste deel zijn begroeid, 
schuilmogelĳkheden bieden en de dieren 
gemakkelĳk toegang geven tot voldoende 
drinkbakken;

(c) pluimvee moet gedurende ten minste 
één derde van zijn leven – en permanent 
van het moment dat het volledig gevederd 
is – toegang hebben tot een 
openluchtruimte. De openluchtruimten 
voor pluimvee moeten voor het grootste 
deel met een- of meerjarige vegetatie zijn 
begroeid, schuilmogelĳkheden bieden en 
de dieren gemakkelĳk toegang geven tot 
voldoende drinkbakken;

Or. en

Motivering

Zowel de bestaande wetgevingstekst als het nieuwe voorstel moet verder worden 
geharmoniseerd om marktverstoringen te voorkomen. De bedoeling van de formulering “één 
derde van zijn leven” moet worden verduidelijkt en de eisen inzake vegetatie moeten worden 
gespecificeerd om mogelijke marktverstoringen tot een minimum te beperken. Op grond van 
verschillende interpretaties is voor pluimveeproductie in sommige lidstaten 50 % meer 
openluchtruimte per dier vereist dan in andere, vergelijkbare lidstaten.
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Amendement 1228
Anja Hazekamp, Stefan Eck

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel II – punt 2.4.4 – alinea 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) pluimvee dat binnen wordt gehouden 
als gevolg van beperkingen of 
verplichtingen die op grond van de 
Uniewetgeving zijn opgelegd, moet 
permanent toegang hebben tot voldoende 
hoeveelheden ruwvoer en geschikt 
materiaal om aan zijn ethologische 
behoeften te voldoen;

(d) pluimvee dat binnen wordt gehouden, 
inclusief als gevolg van beperkingen of 
verplichtingen die op grond van de 
Uniewetgeving zijn opgelegd, moet 
permanent toegang hebben tot een 
veranda (buitenren) en permanent toegang 
hebben tot voldoende hoeveelheden 
ruwvoer en geschikt materiaal om aan zijn 
ethologische behoeften te voldoen. 
Beperkingen in de toegang tot een 
buitenren zijn uitsluitend toegestaan op 
grond van slechte weersomstandigheden;

Or. en

Amendement 1229
Karin Kadenbach

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel II – punt 2.4.4 – alinea 1 – letter e – punt i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i) ten minste één derde van het 
vloeroppervlak moet bestaan uit vaste 
bodem, dat wil zeggen geen latten- of 
roosterconstructie, en bedekt zĳn met 
strooisel, zoals stro, houtkrullen, zand of 
turfmolm;

i) het gehele vloeroppervlak moet bestaan 
uit vaste bodem dat wil zeggen geen latten-
of roosterconstructie, en bedekt zijn met 
strooisel, zoals stro, houtkrullen, zand of 
turfmolm;

Or. en

Amendement 1230
Karin Kadenbach
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Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel II – punt 2.4.4 – alinea 1 – letter e – punt iii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

iii) het pluimvee moet beschikken over 
zitstokken die qua afmetingen en aantal 
afgestemd zĳn op de grootte van de groep 
en van de dieren (zie de tabel in punt 2.4.5 
voor het minimale vloeroppervlak van 
binnen- en buitenruimten en andere 
kenmerken van de huisvesting voor de 
pluimveeproductie);

iii) het pluimvee moet beschikken over 
zitstokken die qua afmetingen en aantal 
afgestemd zĳn op de grootte van de groep 
en van de dieren (zie de tabel in punt 2.4.5 
voor het minimale vloeroppervlak van 
binnen- en buitenruimten en andere 
kenmerken van de huisvesting voor de 
pluimveeproductie). Er moeten tevens 
zitstokken voor fokpluimvee, jonge 
hennen en mestkuikens aanwezig zijn. 
Strobalen en pikmateriaal moet eveneens 
naar behoefte beschikbaar zijn. Voor 
kalkoenen moeten er verhoogde vloeren 
zijn;

Or. en

Amendement 1231
Anja Hazekamp, Stefan Eck

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel II – punt 2.4.4 – alinea 1 – letter e – punt iv

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

iv) in de buitenbegrenzing van de 
pluimveestallen, i.e. inclusief eventuele 
veranda's, moeten luiken om naar binnen of 
naar buiten te gaan zijn aangebracht die 
aangepast zijn aan de omvang van de 
dieren en die samen een totale lengte 
hebben van ten minste 4 meter per 100 m2

voor de dieren beschikbare stalruimte. Bij 
veranda's moeten de interne luiken tussen 
de stal en de veranda een totale lengte van 
2 meter per 100 m2 staloppervlakte hebben. 
De dieren moeten dag en nacht toegang 
hebben tot de veranda;

iv) in de buitenbegrenzing van de 
pluimveestallen, i.e. inclusief eventuele 
veranda's, moeten luiken om naar binnen of 
naar buiten te gaan zijn aangebracht die 
aangepast zijn aan de omvang van de 
dieren en die samen een totale lengte 
hebben van ten minste 4 meter per 100 m2

voor de dieren beschikbare stalruimte. De
interne luiken moeten tussen de stal en de 
veranda een totale lengte van 2 meter per 
100 m2 staloppervlakte hebben. De dieren 
moeten dag en nacht toegang hebben tot de 
veranda;

Or. en
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Amendement 1232
Jens Rohde

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel II – punt 2.4.4 – alinea 1 – letter e – punt iv

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

iv) in de buitenbegrenzing van de 
pluimveestallen, i.e. inclusief eventuele 
veranda's, moeten luiken om naar binnen of 
naar buiten te gaan zijn aangebracht die 
aangepast zijn aan de omvang van de 
dieren en die samen een totale lengte 
hebben van ten minste 4 meter per 100 m2

voor de dieren beschikbare stalruimte. Bij 
veranda's moeten de interne luiken tussen 
de stal en de veranda een totale lengte van 
2 meter per 100 m2 staloppervlakte hebben. 
De dieren moeten dag en nacht toegang 
hebben tot de veranda;

iv) in de buitenbegrenzing van de 
pluimveestallen, i.e. inclusief eventuele 
veranda's, moeten luiken om naar binnen of 
naar buiten te gaan zijn aangebracht die 
aangepast zijn aan de omvang van de 
dieren en die samen een totale lengte 
hebben van ten minste 4 meter per 100 m2

voor de dieren beschikbare stalruimte. Bij 
veranda's moeten de interne luiken tussen 
de stal en de veranda een totale lengte van 
1,5 meter per 100 m2 staloppervlakte 
hebben. De dieren moeten dag en nacht 
toegang hebben tot de veranda;

Or. en

Motivering

De luiken tussen de stal en de veranda moeten worden beperkt tot 1,5 m/oppervlak van 100 
m2 in de stal om tocht te verminderen en een potentieel dodelijke samenscholing van dieren 
in de stal tegen te gaan. De negatieve gevolgen van tocht in de pluimveehouderij schijnen een
groot probleem te vormen in de Noordse landen.

Amendement 1233
Marco Zullo, Rosa D'Amato

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel II – punt 2.4.4 – alinea 1 – letter e – punt vi

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

vi) meerlagensystemen moeten bestaan uit 
maximaal drie niveaus nuttige 
oppervlakte, inclusief de 
benedenverdieping. De afstand tussen de 
niveaus of de tussenruimten, zoals 
nestruimten, mag niet meer dan 1 meter 
bedragen. Op de hogere lagen moet de 

Schrappen



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

NL

mest met een geautomatiseerd systeem 
kunnen worden verwijderd;

Or. it

Amendement 1234
Clara Eugenia Aguilera García

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel II – punt 2.4.4 – alinea 1 – letter e – punt vi

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

vi) meerlagensystemen moeten bestaan uit 
maximaal drie niveaus nuttige oppervlakte, 
inclusief de benedenverdieping. De afstand 
tussen de niveaus of de tussenruimten, 
zoals nestruimten, mag niet meer dan 1 
meter bedragen. Op de hogere lagen moet 
de mest met een geautomatiseerd systeem 
kunnen worden verwijderd;

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie.)

Or. es

Motivering

Niet van toepassing op de Nederlandse versie.

Amendement 1235
Jens Rohde

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel II – punt 2.4.4 – alinea 1 – letter g

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(g) de stallen moeten telkens na het houden 
van een partij pluimvee worden 
leeggemaakt. De stallen en toebehoren 
moeten dan worden gereinigd en ontsmet. 
Bovendien moeten de uitlopen telkens na 
het houden van een partij pluimvee 
gedurende een door de lidstaten te bepalen 
periode vrij worden gehouden om de 

(g) de stallen moeten telkens na het houden 
van een partij pluimvee worden 
leeggemaakt. De stallen en toebehoren 
moeten dan worden gereinigd en ontsmet. 
Bovendien moeten de uitlopen telkens na 
het houden van een partij pluimvee 
gedurende een door de lidstaten te bepalen 
periode vrij worden gehouden om de 
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vegetatie te laten aangroeien. Deze 
voorschriften zĳn niet van toepassing op 
pluimvee dat niet in partijen wordt 
gekweekt, niet in uitlopen wordt gehouden 
en de hele dag vrĳ kan rondlopen.

vegetatie te laten aangroeien. Deze 
voorschriften zĳn niet van toepassing op 
pluimvee dat niet in partijen wordt 
gekweekt, niet in uitlopen wordt gehouden 
en de hele dag vrĳ kan rondlopen. 
Openluchtruimte voor pluimvee kan 
zonder onderbreking worden gebruikt, 
mits ten minste 50 % van de ruimte bedekt 
is met een- of meerjarige vegetatie. Een 
mix van boomgroepen en open ruimte is 
toegestaan.

Or. en

Motivering

Volgens de deskundigengroep inzake biologische landbouw (EGTOP) van de Commissie 
behoren ruimten met gemengde vegetatie tot de meest aantrekkelijke openluchtruimten voor 
pluimvee. Indien voor een aantrekkelijke vegetatie wordt gezorgd, is het niet nodig om de 
uitlopen vrij te houden om de vegetatie te laten aangroeien. Momenteel is er sprake van zeer 
uiteenlopende interpretaties van de regelgeving, wat tot zeer verschillende voorwaarden in de 
lidstaten leidt.

Amendement 1236
Eric Andrieu

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel II – punt 2.4.5. – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2.4.5. Bezettingsdichtheid 2.4.5. Dierlijke mest 

Or. fr

Motivering

De tekst en de titel zijn niet helder en moeten worden verduidelijkt met de vermelding dat het 
om dierlijke mest gaat. Daarbij moet worden verwezen naar de geldende richtlijn. Iedere 
lidstaat heeft de Europese nitraatrichtlijn aangepast aan zijn milieuproblematiek. De 
mogelijkheid om zich op deze nationale bepalingen te baseren moet blijven bestaan, zoals ook 
het geval is met de huidige biologische verordening (artikel 15, lid 2 van Verordening (EG) 
nr. 889/2008).
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Amendement 1237
Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel II – punt 2.4.5 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het maximumaantal dieren dat per hectare 
mag worden gehouden, wordt hieronder 
vastgesteld.

De maximumgrens voor de mestgift per 
hectare moet onder de 170 kg organische 
stikstof per jaar per hectare 
landbouwgrond blijven. Daarom wordt
het maximumaantal dieren dat per hectare 
mag worden gehouden, hieronder 
vastgesteld of berekend op basis van de 
overeenkomstige nationale bepalingen die 
zijn aangenomen ter uitvoering van 
richtlijn 91/676/EEG:

Or. fr

Motivering

De tekst en de titel zijn niet helder en moeten worden verduidelijkt met de vermelding dat het 
om dierlijke mest gaat. Daarbij moet worden verwezen naar de geldende richtlijn. Iedere 
lidstaat heeft de Europese nitraatrichtlijn aangepast aan zijn milieuproblematiek. De 
mogelijkheid om zich op deze nationale bepalingen te baseren moet blijven bestaan, zoals ook 
het geval is met de huidige biologische verordening (artikel 15, lid 2 van Verordening (EG) 
nr. 889/2008).

Amendement 1238
Karin Kadenbach

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel II – punt 2.4.5 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het maximumaantal dieren dat per hectare 
mag worden gehouden, wordt hieronder
vastgesteld.

Het maximumaantal dieren dat per hectare 
mag worden gehouden, wordt in 
onderstaande tabellen vastgesteld. Waar 
nodig wordt eveneens een 
maximumaantal dieren per groep en per 
stal vastgesteld om ervoor te zorgen dat 
aan de vereisten in verband met het 
gedrag wordt voldaan. Het 
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maximumaantal dieren per groep voor 
pluimvee moet te allen tijde optimaal zijn 
om ervoor te zorgen dat de vogels alle 
dieren in de groep kunnen herkennen en 
daar relaties mee kunnen vormen. Deze 
maximumaantallen worden waar nodig 
bijgesteld om te waarborgen dat ze de 
vereisten ten aanzien van de groeisnelheid 
weerspiegelen. Bovendien worden er 
lagere bezettingsdichtheden vastgesteld 
voor gevallen waarin tijdelijke 
beperkingen in de toegang tot 
buitenruimten noodzakelijk zijn.

Or. en

Amendement 1239
Michel Dantin, Angélique Delahaye

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel II – punt 2.4.5 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het maximumaantal dieren dat per hectare 
mag worden gehouden, wordt hieronder 
vastgesteld.

Het maximumaantal dieren dat per hectare 
mag worden gehouden, wordt hieronder 
vastgesteld of wordt berekend op basis van 
de overeenkomstige nationale bepalingen
die zijn aangenomen ter uitvoering van 
richtlijn 91/676/EEG:

Or. fr

Amendement 1240
Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel II – punt 2.4.5. – alinea 2 – tabel

Door de Commissie voorgestelde tekst

Voor dieren van de soort Gallus gallus gelden de volgende voorschriften op het gebied van het 

minimale vloeroppervlak van binnen- en buitenruimten en andere huisvestingskenmerken.
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Fokdieren/oude
rdieren

Jonge dieren Mestpluimvee Kapoenen Legkippen

Leeftijd Fokpluimvee Jonge 
hennen
0-8 weken

Jonge 
hennen 9-
18 weken

Opzetkuik
ens
0-21 jours

Slachtrijp 
kuiken
22 à 81 jours

22-
150 dagen

Legkippen 
vanaf 19 
weken

Bezettingsdich
theid in de stal 
(dieren per m2

nuttige 
oppervlakte) 
voor vaste en 
mobiele 
stallen

6 dieren 24 dieren, 
met 
maximaal 
21 kg 
levend 
gewicht/m2

15 dieren, 
met 
maximaal 
21 kg 
levend 
gewicht/m2

20 dieren, 
met 
maximaal 
21 kg 
levend 
gewicht/m2

10 dieren, met 
maximaal 21
kg levend 
gewicht/m2

10 dieren, 
met 
maximaal 
21 kg 
levend 
gewicht/m2

6 dieren

Zitstokruimte 
(cm)

18

Meerlagensyst
emen, extra 
beperkingen/m
2

grondoppervla
k (incl. 
veranda, mits 
toegang 
gedurende de 
hele dag en 
nacht)

9 dieren 36 dieren, 
excl. de 
oppervlakt
e van de 
veranda

22 dieren Normaal niet van toepassing 9 dieren

Maximale 
omvang van 
het beslag

3.000, incl. 
mannelijke 
dieren

10.000* 3.300 10.000* 4.800 2.500 3.000

Bezettingsdich
theid in de 
openluchtruim
te (m2/dier) 
mits het 
maximum van 
170 kg 
N/ha/jaar niet 
wordt 
overschreden

4 1 4 1 4 4 4

* kan worden onderverdeeld in 3 partijen van 3.000 of 2 partijen van 4.800.

Amendement
Voor dieren van de soort Gallus gallus gelden de volgende voorschriften op het gebied van het 

minimale vloeroppervlak van binnen- en buitenruimten en andere huisvestingskenmerken.

Fokdieren/oud
erdieren

Jonge dieren Mestpluimvee Kapoenen Legkippen

Leeftijd Fokpluimvee Jonge 
hennen
0-8 weken

Jonge 
hennen 9-
18 weken

Opzetkuik
ens
0-28 dagen

Slachtrijp 
kuiken
22-91 dagen

91-
150 dagen

Legkippen 
vanaf 19 
weken

Bezettingsdich
theid in de stal 
(dieren per m2

24 dieren, 
met 
maximaal 

16 dieren, 
met 
maximaal 

20 dieren, 
met 
maximaal 

10 dieren, met 
maximaal 
25 kg levend 

6.5 24 
dieren, met 
maximaal 

9 dieren
per m2

nuttige 
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nuttige 
oppervlakte) 
voor vaste en 
mobiele 
stallen

25 kg levend 
gewicht/m2

25 kg 
levend 
gewicht/m2

25 kg 
levend 
gewicht/m2

gewicht/m2

wanneer 
evenwel 
mobiele 
stallen 
worden 
gebruikt met 
ten hoogste 
150 m2

vloeroppervla
kte, die 's 
nachts open 
blijven, mag 
de 
bezettingsdich
theid worden 
verhoogd tot 
16 dieren, 
doch ten 
hoogste 30 kg 
levend 
gewicht per 
m2

35 kg 
levend 
gewicht/m2

oppervlak
te buiten 
de 
veranda

Zitstokruimte 
(cm)

15

Meerlagensyst
emen, extra 
beperkingen/m
2

grondoppervla
k (incl. 
veranda, mits 
toegang 
gedurende de 
hele dag en 
nacht)

36 dieren, 
excl. de 
oppervlakte 
van de 
veranda

24 dieren Normaal niet van toepassing 9 dieren

Maximale 
omvang van 
het beslag

10.000* 10.000 maximaal 
1 
veebeslag 
per 
pluimveest
al en 4 
stallen per 
productie-
eenheid

maximaal 1 
veebeslag per 
pluimveestal 
en 4 stallen 
per productie-
eenheid

maximaal 
1 
veebeslag 
per 
pluimveest
al en 4 
stallen per 
productie-
eenheid

maximaal 
3.000 en 
9.000 per 
stal en 
maximaal 
18.000 per 
landbouwb
edrijf

Bezettingsdich
theid in de 
openluchtruim
te (m2/dier) 
mits het 
maximum van 
170 kg 
N/ha/jaar niet 
wordt 
overschreden

4 1 2 4 4

* kan worden onderverdeeld in 3 partijen van 3.000 of 2 partijen van 4.800.
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Or. fr

Amendement 1241
Dantin, Angélique Delahaye

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel II – punt 2.4.5. – alinea 2 – tabel

Door de Commissie voorgestelde tekst

Voor dieren van de soort Gallus gallus gelden de volgende voorschriften op het gebied van het 

minimale vloeroppervlak van binnen- en buitenruimten en andere huisvestingskenmerken.

Fokdieren/oude
rdieren

Jonge dieren Mestpluimvee Kapoenen Legkippen

Leeftijd Fokpluimvee Jonge 
hennen
0-8 weken

Jonge 
hennen 9-
18 weken

Opzetkuik
ens
0-21 dagen

Slachtrijp 
kuiken
22-81 dagen

22-
150 dagen

Legkippen 
vanaf 19 
weken

Bezettingsdich
theid in de stal 
(dieren per m2

nuttige 
oppervlakte) 
voor vaste en 
mobiele 
stallen

6 dieren 24 dieren, 
met 
maximaal 
21 kg 
levend 
gewicht/m2

15 dieren, 
met 
maximaal 
21 kg 
levend 
gewicht/m2

20 dieren, 
met 
maximaal 
21 kg 
levend 
gewicht/m2

10 dieren, met 
maximaal 
21 kg levend 
gewicht/m2

10 dieren, 
met 
maximaal 
21 kg 
levend 
gewicht/m2

6 dieren

Zitstokruimte 
(cm)

18

Meerlagensyst
emen, extra 
beperkingen/m
2

grondoppervla
k (incl. 
veranda, mits 
toegang 
gedurende de 
hele dag en 
nacht)

9 dieren 36 dieren, 
excl. de 
oppervlakt
e van de 
veranda

22 dieren Normaal niet van toepassing 9 dieren

Maximale
omvang van 
het beslag

3.000, incl. 
mannelijke 
dieren

10.000* 3.300 10.000* 4.800 2.500 3.000

Bezettingsdich
theid in de 
openluchtruim
te (m2/dier) 
mits het 
maximum van 
170 kg 
N/ha/jaar niet 
wordt 
overschreden

4 1 4 1 4 4 4
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* kan worden onderverdeeld in 3 partijen van 3.000 of 2 partijen van 4.800.

Amendement
Voor dieren van de soort Gallus gallus gelden de volgende voorschriften op het gebied van het 

minimale vloeroppervlak van binnen- en buitenruimten en andere huisvestingskenmerken.

Fokdieren/oud
erdieren

Jonge dieren Mestpluimvee Kapoenen Legkippen

Leeftijd Fokpluimvee Jonge 
hennen
0-8 weken

Jonge 
hennen 9-
18 weken

Opzetkuik
ens
0-28 dagen

Slachtrijp 
kuiken

28-91 dagen

91-
150 dagen

Legkippen 
vanaf 19 
weken

Bezettingsdich
theid in de stal 
(dieren per m2

nuttige 
oppervlakte) 
voor vaste en 
mobiele 
stallen

6 dieren 24 dieren, 
met 
maximaal 
25 kg levend 
gewicht/m2

16 dieren, 
met 
maximaal 
25 kg 
levend 
gewicht/m2

20 dieren, 
met 
maximaal 
25 kg 
levend 
gewicht/m2

10 dieren, met 
maximaal 
25 kg levend 
gewicht/m2

6,25
dieren, met 
maximaal 
35 kg 
levend 
gewicht/m2

9 dieren per 
m2 nuttige 
oppervlakte 
buiten de 
veranda

Zitstokruimte 
(cm)

15

Meerlagensyst
emen, extra 
beperkingen/m
2

grondoppervla
k (incl. 
veranda, mits 
toegang 
gedurende de 
hele dag en 
nacht)

9 dieren 36 dieren, 
excl. de 
oppervlakte 
van de 
veranda

24 dieren Normaal niet van toepassing 9 dieren

Maximale 
omvang van 
het beslag

3.000, incl. 
mannelijke 
dieren

10.000* 10.000 10.000* 4.800 2.500 maximaal 
3.000 en 
9.000 per 
stal en 
maximaal 
18.000 per 
landbouwbe
drijf

Limiet inzake 
de omvang 
van 
fokbedrijven

maximaal 1 veebeslag per pluimveestal en 
maximaal 4 stallen per productie-eenheid

Bezettingsdich
theid in de 
openluchtruim
te (m2/dier) 
mits het 
maximum van 
170 kg 
N/ha/jaar niet 
wordt 
overschreden

4 1 2 4 4
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* kan worden onderverdeeld in 3 partijen van 3.000 of 2 partijen van 4.800.

Or. fr

Amendement 1242
Fredrick Federley

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel II – punt 2.4.5 – alinea 2 – tabel

Door de Commissie voorgestelde tekst

Voor dieren van de soort Gallus gallus gelden de volgende voorschriften op het gebied van het 

minimale vloeroppervlak van binnen- en buitenruimten en andere huisvestingskenmerken.

Fokdieren/ouder
dieren

Jonge dieren Mestpluimvee Kapoenen Legkippen

Leeftijd Fokpluimvee Jonge 
hennen 0-8 
weken

Jonge 
hennen 9-
18 weken

Opzetkuik
en 0-21 
dagen

Slachtrijp 
kuiken 22-81 
dagen

22-150 
dagen

Legkippen 
vanaf 19 
weken

Bezettingsdich
theid in de stal 
(dieren per m2

nuttige 
oppervlakte) 
voor vaste en 
mobiele 
stallen

6 dieren 24 dieren, 
met 
maximaal 
21 kg 
levend 
gewicht/m²

15 dieren, 
met
maximaal 
21 kg 
levend 
gewicht/m²

20 dieren, 
met 
maximaal 
21 kg 
levend 
gewicht/m²

10 dieren, met 
maximaal 21 
kg levend 
gewicht/m²

10 dieren, 
met 
maximaal 
21 kg 
levend 
gewicht/m²

6 dieren

Zitstokruimte 
(cm)

18

Meerlagensyst
emen, extra 
beperkingen/m
2

grondoppervla
k (incl. 
veranda, mits 
toegang 
gedurende de 
hele dag en 
nacht)

9 dieren 36 dieren, 
excl. de 
oppervlakt
e van de 
veranda

22 dieren Normaal niet van toepassing 9 dieren

Maximale 
omvang van 
het beslag

3000, incl. 
mannelijke 
dieren

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

Bezettingsdich
theid in de 
openluchtruim
te (m2/dier), 
mits het 
maximum van 

4 1 4 1 4 4 4
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170 kg 
N/ha/jaar niet 
wordt 
overschreden

* Kan worden onderverdeeld in 3 partijen van 3 000 of 2 partijen van 4 800

Amendement
Voor dieren van de soort Gallus gallus gelden de volgende voorschriften op het gebied van het 

minimale vloeroppervlak van binnen- en buitenruimten en andere huisvestingskenmerken.

Fokdieren/ouder
dieren

Jonge dieren Mestpluimvee Kapoenen Legkippen

Leeftijd Fokpluimvee Jonge 
hennen 0-8 
weken

Jonge 
hennen 9-
18 weken

Opzetkuik
en 0-21 
dagen

Slachtrijp 
kuiken 22-81 
dagen

Leeftijd Fokpluimvee 

Bezettingsdich
theid in de stal 
(dieren per m2 
nuttige 
oppervlakte) 
voor vaste en 
mobiele 
stallen

6 dieren maximaal 
21 kg 
levend 
gewicht/m²

15 
dieren/m²

maximaal 
21 kg
levend 
gewicht/m²

10 dieren/m² Bezettings
dichtheid 
in de stal 
(dieren per 
m2 nuttige 
oppervlakt
e) voor 
vaste en 
mobiele 
stallen

6 dieren

Zitstokruimte 
(cm)

18

Meerlagensyst
emen, extra 
beperkingen/m
2

grondoppervla
k (incl. 
veranda, mits 
toegang 
gedurende de 
hele dag en 
nacht)

9 dieren 36 dieren, 
excl. de 
oppervlakt
e van de 
veranda

22 dieren Normaal niet van toepassing 9 dieren

Maximale 
omvang van 
het beslag

3000, incl. 
mannelijke 
dieren

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

Bezettingsdich
theid in de 
openluchtruim
te (m2/dier), 
mits het 
maximum van 
170 kg 
N/ha/jaar niet 
wordt 
overschreden

4 1 4 1 4 4 4

* Kan worden onderverdeeld in 3 partijen van 3000 of 2 partijen van 4800
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Or. en

Amendement 1243
Jens Rohde

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel II – punt 2.4.5 – alinea 2 – tabel

Door de Commissie voorgestelde tekst

Voor dieren van de soort Gallus gallus gelden de volgende voorschriften op het gebied van het 

minimale vloeroppervlak van binnen- en buitenruimten en andere huisvestingskenmerken.

Fokdieren/ouder
dieren

Jonge dieren Mestpluimvee Kapoenen Legkippen

Leeftijd Fokpluimvee Jonge 
hennen
0-8 weken

Jonge 
hennen 9-
18 weken

Opzetkuik
en
0-21 dagen

Slachtrijp 
kuiken
22-81 dagen

22-150 
dagen

Legkippen 
vanaf 19 
weken

Bezettingsdich
theid in de stal 
(dieren per m2

nuttige 
oppervlakte) 
voor vaste en 
mobiele 
stallen

6 dieren 24 dieren, 
met 
maximaal 
21 kg 
levend 
gewicht/m²

15 dieren, 
met 
maximaal 
21 kg 
levend 
gewicht/m²

20 dieren, 
met 
maximaal 
21 kg 
levend 
gewicht/m²

10 dieren, met 
maximaal 21 
kg levend 
gewicht/m²

10 dieren, 
met 
maximaal 
21 kg 
levend 
gewicht/m²

6 dieren

Zitstokruimte 
(cm)

18

Meerlagensyst
emen, extra 
beperkingen/m
2 
grondoppervla
k (incl. 
veranda, mits 
toegang 
gedurende de 
hele dag en 
nacht)

9 dieren 36 dieren, 
excl. de 
oppervlakt
e van de 
veranda

22 dieren Normaal niet van toepassing 9 dieren

Maximale 
omvang van 
het beslag

3000, incl. 
mannelijke 
dieren

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

Bezettingsdich
theid in de 
openluchtruim
te (m2/dier), 
mits het 
maximum van 
170 kg 
N/ha/jaar niet 
wordt 

4 1 4 1 4 4 4
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overschreden

* Kan worden onderverdeeld in 3 partijen van 3000 of 2 partijen van 4800

Amendement
Voor dieren van de soort Gallus gallus gelden de volgende voorschriften op het gebied van het 

minimale vloeroppervlak van binnen- en buitenruimten en andere huisvestingskenmerken.

Fokdieren/ouder
dieren

Jonge hennen Mestpluimvee Kapoenen Legkippen

Leeftijd Fokpluimvee Opzetkuik
en

Slachtrijp 
kuiken

22-150 dagen Legkippen 
vanaf 19 
weken

Bezettingsdich
theid in de stal 
(dieren per m2

nuttige 
oppervlakte) 
voor vaste en 
mobiele 
stallen

6 dieren 15 dieren, 
met 
maximaal 
21 kg 
levend 
gewicht/m²

15 dieren, 
met 
maximaal 
21 kg 
levend 
gewicht/m²

20 dieren, 
met 
maximaal 
21 kg 
levend 
gewicht/m²

10 dieren, met 
maximaal 21 
kg levend 
gewicht/m²

10 dieren, 
met 
maximaal 
21 kg 
levend 
gewicht/m²

6 dieren

Zitstokruimte 
(cm)

18

Meerlagensyst
emen, extra 
beperkingen/m
2

grondoppervla
k (incl. 
veranda, mits 
toegang 
gedurende de 
hele dag en 
nacht)

12 dieren 21 kg 
levend 
gewicht/m2

21 kg 
levend 
gewicht/m2

Normaal niet van toepassing 12 dieren

Maximale 
omvang van 
het beslag

3000, incl. 
mannelijke 
dieren

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

Bezettingsdich
theid in de 
openluchtruim
te (m2/dier), 
mits het 
maximum van 
170 kg 
N/ha/jaar niet 
wordt 
overschreden

4 1 1 1 1 4 4

* Kan worden onderverdeeld in 3 partijen van 3000 of 2 partijen van 4800

Or. en
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Motivering

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.

Amendement 1244
Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel II – punt 2.4.5. – alinea 3 – tabel

Door de Commissie voorgestelde tekst
Voor dieren van een andere soort dan Gallus gallus gelden de volgende voorschriften op het gebied van 

het minimale vloeroppervlak van binnen- en buitenruimten en andere huisvestingskenmerken.

Kalkoenen Ganzen Eenden Kwartels
Soort Mannelijke 

dieren
Vrouwelijk
e dieren

Totaal Peking-
eenden

Mannelijke 
Barbarijse 
eenden

Vrouwelijk
e 
Barbarijse 
eenden

Mulardeen
den

Totaal

Bezettingsdicht
heid in de stal 
(dieren per m2

nuttige 
oppervlakte) 
voor vaste en 
mobiele stallen

10 dieren, 
met 
maximaal 
21 kg 
levend 
gewicht/m2

10 dieren, 
met 
maximaal 
21 kg 
levend 
gewicht/m2

10
dieren, 
met 
maximaa
l 21 kg 
levend 
gewicht/
m2

10
dieren, 
met 
maximaal 
21 kg 
levend 
gewicht/
m2

10 dieren, 
met 
maximaal 
21 kg 
levend 
gewicht/m2

10 dieren, 
met 
maximaal 
21 kg 
levend 
gewicht/m2

10 dieren, 
met 
maximaal
21 kg 
levend 
gewicht/m2

10 dieren, 
met 
maximaal 
21 kg 
levend 
gewicht/m2

Zitstokruimte 
(cm)

40 40 Normaal 
niet van 
toepassi
ng

Normaal 
niet van 
toepassin
g

40 40 Normaal 
niet van 
toepassing

20

Maximale 
omvang van het 
beslag

2.500 2.500 2.500 4 000 
vrouwelij
ke dieren

3.200 4.000 3.200 5.200

3 200 
mannelij
ke dieren

Bezettingsdicht
heid in de 
openluchtruimte 
(m2/dier) mits 
het maximum 
van 170 kg 
N/ha/jaar niet 
wordt 

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

Amendement
Voor dieren van een andere soort dan Gallus gallus gelden de volgende voorschriften op het gebied van 

het minimale vloeroppervlak van binnen- en buitenruimten en andere huisvestingskenmerken:

Kalkoenen Ganzen Eenden Kwartels
Soort Mannel

ijke 
dieren

Vrouweli
jke dieren

Totaal Peking-
eenden

Mannelijke 
Barbarijse 
eenden

Vrouwelijk
e 
Barbarijse 
eenden

Mulardeen
den

Totaal

Periode 
opzetkuikens

0-
63 dage
n

0-
63 dagen

0-
35 dagen

0-
26 dagen

0-35 dagen 0-35 dagen 0-35 dagen 0-
28 dagen

Bezettingsdichtheid 
in de stal (dieren per 
m2 nuttige 
oppervlakte) voor 
vaste en mobiele 
stallen

6,5 met 
maxima
al 35 kg 
levend 
gewicht
/m2

6,25, met 
maximaal 
35 kg 
levend 
gewicht/
m2

5 dieren, 
met 
maximaa
l 30 kg 
levend 
gewicht/
m2

8 dieren, 
met 
maximaal 
35 kg 
levend 
gewicht/
m2

8 dieren, 
met 
maximaal 
35 kg 
levend 
gewicht/m2

10 dieren, 
met 
maximaal 
25 kg 
levend 
gewicht/m2

8 dieren, 
met 
maximaal 
35 kg 
levend 
gewicht/m2

13 dieren, 
met 
maximaal 
25 kg 
levend 
gewicht/m2

Bezettingsdichtheid 
in de stal (dieren per 
m2 nuttige 
oppervlakte) voor 
mobiele stallen 
waarvan het 
vloeroppervlak niet 
groter is dan 150 m2

16, met maximum 30 kg levend gewicht/m2

Maximale omvang 
van het beslag

2.500 2.500 2.500 4 000 
vrouwelij
ke dieren

3.200 4.000 3.200 5.200

3 200 
mannelij
ke dieren

Limiet inzake de 
omvang van 
fokbedrijven

maximaal 1 veebeslag per pluimveestal en maximaal 4 stallen per productie-eenheid

Bezettingsdichtheid 
in de 
openluchtruimte 
(m2/dier) mits het 
maximum van 
170 kg N/ha/jaar niet 
wordt overschreden

6 6 10 2 2 2 3 2

Or. fr

Motivering

De voorgestelde regels moeten beter aansluiten op de praktijken in de verschillende lidstaten. 
Zij moeten de omschakeling van traditionele fokboerderijen bevorderen en een hoge mate van 
dierwelzijn waarborgen.
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Amendement 1245
Michel Dantin, Angélique Delahaye

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel II – punt 2.4.5. – alinea 3 – tabel

Door de Commissie voorgestelde tekst
Voor dieren van een andere soort dan Gallus gallus gelden de volgende voorschriften op het gebied van 

het minimale vloeroppervlak van binnen- en buitenruimten en andere huisvestingskenmerken:

Kalkoenen Ganzen Eenden Kwartels
Soort Mannelijk

e dieren
Vrouwelijk
e dieren

Totaal Peking-
eenden

Mannelijk
e 
Barbarijse 
eenden

Vrouwelijk
e 
Barbarijse 
eenden

Mulardeen
den

Totaal

Bezettingsdicht
heid in de stal 
(dieren per m2

nuttige 
oppervlakte) 
voor vaste en 
mobiele stallen

10 dieren, 
met 
maximaal 
21 kg 
levend 
gewicht/m
2

10 dieren, 
met 
maximaal 
21 kg 
levend 
gewicht/m2

10
dieren, 
met 
maximaa
l 21 kg 
levend 
gewicht/
m2

10 dieren, 
met 
maximaal 
21 kg 
levend 
gewicht/
m2

10 dieren, 
met 
maximaal 
21 kg 
levend 
gewicht/m
2

10 dieren, 
met 
maximaal 
21 kg 
levend 
gewicht/m2

10 dieren, 
met 
maximaal 
21 kg 
levend 
gewicht/m2

10 dieren, 
met 
maximaal 
21 kg 
levend 
gewicht/m2

Zitstokruimte 
(cm)

40 40 Normaal 
niet van 
toepassi
ng

Normaal 
niet van 
toepassin
g

40 40 Normaal 
niet van 
toepassing

20

Maximale 
omvang van het 
beslag

2.500 2.500 2.500 4 000 
vrouwelij
ke dieren
3 200 
mannelijk
e dieren

3.200 4.000 3.200 5.200

Bezettingsdicht
heid in de 
openluchtruimte 
(m2/dier) mits 
het maximum 
van 170 kg 
N/ha/jaar niet 
wordt 
overschreden

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

Amendement
Voor dieren van een andere soort dan Gallus gallus gelden de volgende voorschriften op het gebied van 

het minimale vloeroppervlak van binnen- en buitenruimten en andere huisvestingskenmerken:

Kalkoenen Ganzen Eenden Kwartels
Soort Mannelijke 

dieren
Vrouwelijk
e dieren

Totaal Peking-
eenden

Mannelijke 
Barbarijse 
eenden

Vrouwelijk
e 
Barbarijse 
eenden

Mulardeen
den

Totaal

Periode 
opzetkuikens

0-63 dagen 0-63 dagen 0-
35 dagen

0-
26 dagen

0-35 dagen 0-35 dagen 0-35 dagen 0-28 dagen

Bezettingsdicht 6,25 6,25 5 dieren, 8 dieren, 8 dieren, 10 dieren, 8 dieren, 13 dieren, 
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heid in de stal 
(dieren per m2

nuttige 
oppervlakte) 
voor vaste en 
mobiele stallen

dieren, met 
maximaal 
35 kg 
levend 
gewicht/m2

dieren, met 
maximaal 
35 kg 
levend 
gewicht/m2

met 
maximaa
l 30 kg 
levend 
gewicht/
m2

met 
maximaal 
35 kg 
levend 
gewicht/
m2

met 
maximaal 
35 kg 
levend 
gewicht/m2

met 
maximaal 
25 kg 
levend 
gewicht/m2

met 
maximaal 
35 kg 
levend 
gewicht/m2

met 
maximaal 
25 kg 
levend 
gewicht/m2

Bezettingsdicht
heid in de stal 
(dieren per m2

nuttige 
oppervlakte) 
voor mobiele 
stallen waarvan 
het 
vloeroppervlak 
niet groter is 
dan 150 m2

16, met maximum 30 kg levend gewicht/m2

Maximale 
omvang van het 
beslag

2.500 2.500 2.500 4 000 
vrouwelij
ke dieren

3.200 4.000 3.200 5.200

3 200 
mannelij
ke dieren

Limiet inzake 
de omvang van 
fokbedrijven

maximaal 1 veebeslag per pluimveestal en maximaal 4 stallen per productie-eenheid

Bezettingsdicht
heid in de 
openluchtruimte 
(m2/dier) mits 
het maximum 
van 170 kg 
N/ha/jaar niet 
wordt 
overschreden

6 6 10 2 2 2 3 2

Or. fr

Amendement 1246
Norbert Lins, Jens Gieseke

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel II – punt 2.4.5 – alinea 2 bis

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Er mogen in een pluimveestal niet meer 
dan 3 000 legkippen worden gehouden. 
Voor jong pluimvee gelden specifieke 
regels.

Or. de
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Amendement 1247
Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel II – punt 2.4.5 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De totale nuttige oppervlakte in 
pluimveestallen voor het afmesten van 
pluimvee van een productie-eenheid 
bedraagt maximaal 1.920 m²;

Or. fr

Motivering

De minimale omvang komt overeen met de bezettingsdichtheid in de openluchtruimte, 
namelijk 4 m2 vermenigvuldigd met 4.800 kippen (maximale omvang van het beslag voor 
mestpluimvee uit de tabel in bijlage II deel II punt 2.4.5),wat uitkomt op 1.920 m2.

Amendement 1248
Michel Dantin, Angélique Delahaye

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel II – punt 2.4.5 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De totale nuttige oppervlakte in 
pluimveestallen voor het afmesten van 
pluimvee van een productie-eenheid 
bedraagt maximaal 1.920 m².

Or. fr

Amendement 1249
Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel II – punt 2.4.5 – alinea 2 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het totale maximumaantal legkippen per 
productie-eenheid bedraagt 18.000 en 
9.000 per pluimveestal.

Or. fr

Amendement 1250
Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel II – punt 2.4.6 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) pluimvee moet gedurende ten minste 
één derde van zijn leven toegang hebben 
tot een openluchtruimte. Meer bepaald 
moeten de dieren vanaf een zo jong 
mogelijke leeftijd als praktisch haalbaar is 
onafgebroken toegang hebben tot de open 
lucht wanneer de fysiologische en fysieke 
omstandigheden dit toelaten, behalve 
wanneer op basis van de Uniewetgeving 
tijdelijke beperkingen worden opgelegd;

(a) legkippen en mestpluimvee moeten
gedurende ten minste één derde van hun
leven toegang hebben tot een 
openluchtruimte, behalve wanneer op basis 
van de Uniewetgeving tijdelijke 
beperkingen worden opgelegd;

Or. fr

Motivering

Om gezondheidsredenen is vrije uitloop voor jonge kippen van minder dan 18 weken die 
legkippen worden niet mogelijk (vaccinatiegraad niet gegarandeerd en risico op salmonella-
en mycoplasmabesmetting op eieren). Ondanks het feit dat het stadium jonge kip een derde 
van het leven van een kip uitmaakt, beletten deze bepalingen niet dat het dier gedurende het 
grootste deel van zijn vrij kan uitlopen.

Amendement 1251
Michel Dantin, Angélique Delahaye

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel II – punt 2.4.6 – alinea 1 – letter a
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) pluimvee moet gedurende ten minste 
één derde van zijn leven toegang hebben 
tot een openluchtruimte. Meer bepaald 
moeten de dieren vanaf een zo jong 
mogelijke leeftijd als praktisch haalbaar is 
onafgebroken toegang hebben tot de open 
lucht wanneer de fysiologische en fysieke 
omstandigheden dit toelaten, behalve 
wanneer op basis van de Uniewetgeving 
tijdelijke beperkingen worden opgelegd;

(a) legkippen en mestpluimvee moeten
gedurende ten minste één derde van hun
leven toegang hebben tot een 
openluchtruimte, behalve wanneer op basis 
van de Uniewetgeving tijdelijke 
beperkingen worden opgelegd;

Or. fr

Amendement 1252
Norbert Erdős

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel II – punt 2.4.6 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) pluimvee moet gedurende ten minste 
één derde van zijn leven toegang hebben 
tot een openluchtruimte. Meer bepaald 
moeten de dieren vanaf een zo jong 
mogelijke leeftijd als praktisch haalbaar is 
onafgebroken toegang hebben tot de open 
lucht wanneer de fysiologische en fysieke 
omstandigheden dit toelaten, behalve 
wanneer op basis van de Uniewetgeving 
tijdelijke beperkingen worden opgelegd;

(a) legkippen en mestpluimvee moeten 
gedurende ten minste één derde van hun 
leven toegang hebben tot een 
openluchtruimte, behalve wanneer op basis 
van de Uniewetgeving tijdelijke 
beperkingen worden opgelegd;

Or. xm

Motivering

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

Amendement 1253
Anja Hazekamp, Stefan Eck

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel II – punt 2.4.6 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) pluimvee moet gedurende ten minste 
één derde van zijn leven toegang hebben 
tot een openluchtruimte. Meer bepaald 
moeten de dieren vanaf een zo jong 
mogelijke leeftijd als praktisch haalbaar is 
onafgebroken toegang hebben tot de open 
lucht wanneer de fysiologische en fysieke 
omstandigheden dit toelaten, behalve 
wanneer op basis van de Uniewetgeving 
tijdelijke beperkingen worden opgelegd;

(a) pluimvee moet gedurende ten minste 
het grootste deel van zijn leven toegang 
hebben tot een openluchtruimte. Meer 
bepaald moeten de dieren vanaf een zo 
jong mogelijke leeftijd als praktisch 
haalbaar is onafgebroken toegang hebben 
tot de open lucht wanneer de fysiologische 
en fysieke omstandigheden dit toelaten, 
behalve wanneer op grond van slechte 
weersomstandigheden of op basis van de 
Uniewetgeving tijdelijke beperkingen 
worden opgelegd;

Or. en

Amendement 1254
Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel II – punt 2.4.6 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) de openluchtruimten voor pluimvee 
moeten voor het grootste deel zijn begroeid
met diverse planten, schuilmogelĳkheden 
bieden en de dieren gemakkelĳk toegang 
geven tot voldoende drinkbakken. De 
vegetatie in de openluchtruimte moet 
geregeld worden geoogst en verwijderd 
teneinde te voorkomen dat een overschot 
aan nutriënten kan ontstaan. De 
buitengrens van de openluchtruimte mag 
niet meer dan 150 m van het dichtstbij 
gelegen luik in de pluimveestal verwijderd 
zijn. De afstand tussen deze buitengrens en 
het dichtstbij gelegen luik van de 

(b) openluchtruimten voor pluimvee 
moeten voor het grootste deel zijn 
begroeid. De vegetatie in de 
openluchtruimte moet geregeld worden 
geoogst en verwijderd teneinde te 
voorkomen dat een overschot aan 
nutriënten kan ontstaan. De buitengrens 
van de openluchtruimte mag niet meer dan 
150 m van het dichtstbij gelegen luik in de 
pluimveestal verwijderd zijn. De afstand 
tussen deze buitengrens en het dichtstbij 
gelegen luik van de pluimveestal mag tot 
350 m worden uitgebreid, wanneer 
voldoende schuilplaatsen of begroeiing 
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pluimveestal mag tot 350 m worden 
uitgebreid, wanneer voldoende 
schuilplaatsen en drinkbakken gelijkmatig 
over de openluchtruimte verdeeld zijn, met 
een minimum van vier schuilplaatsen per 
hectare;

met struikgewas/bomen gelijkmatig over 
de openluchtruimte verdeeld zijn, met een 
minimum van vier schuilplaatsen per 
hectare;

Or. fr

Motivering

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.

Amendement 1255
Norbert Erdős

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel II – punt 2.4.6 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) de openluchtruimten voor pluimvee 
moeten voor het grootste deel zijn begroeid 
met diverse planten, schuilmogelĳkheden 
bieden en de dieren gemakkelĳk toegang 
geven tot voldoende drinkbakken. De 
vegetatie in de openluchtruimte moet 
geregeld worden geoogst en verwijderd 
teneinde te voorkomen dat een overschot 
aan nutriënten kan ontstaan. De 
buitengrens van de openluchtruimte mag 
niet meer dan 150 m van het dichtstbij 
gelegen luik in de pluimveestal verwijderd 
zijn. De afstand tussen deze buitengrens en 
het dichtstbij gelegen luik van de 
pluimveestal mag tot 350 m worden 
uitgebreid, wanneer voldoende 
schuilplaatsen en drinkbakken gelijkmatig 
over de openluchtruimte verdeeld zijn, met 
een minimum van vier schuilplaatsen per 

(b) de openluchtruimten voor pluimvee 
moeten voor het grootste deel zijn begroeid 
met diverse planten. De vegetatie in de 
openluchtruimte moet geregeld worden 
geoogst en verwijderd teneinde te 
voorkomen dat een overschot aan 
nutriënten kan ontstaan. De buitengrens 
van de openluchtruimte mag niet meer dan 
150 m van het dichtstbij gelegen luik in de 
pluimveestal verwijderd zijn. De afstand 
tussen deze buitengrens en het dichtstbij 
gelegen luik van de pluimveestal mag tot 
350 m worden uitgebreid, wanneer 
voldoende schuilplaatsen, struikvegetaties 
of bomen gelijkmatig over de 
openluchtruimte verdeeld zijn, met een 
minimum van vier schuilplaatsen of 
struiken per hectare;
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hectare;

Or. xm

Motivering

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

Amendement 1256
Anja Hazekamp, Stefan Eck

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel II – punt 2.4.6 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) de openluchtruimten voor pluimvee 
moeten voor het grootste deel zijn begroeid 
met diverse planten, schuilmogelĳkheden 
bieden en de dieren gemakkelĳk toegang 
geven tot voldoende drinkbakken. De 
vegetatie in de openluchtruimte moet 
geregeld worden geoogst en verwijderd 
teneinde te voorkomen dat een overschot 
aan nutriënten kan ontstaan. De 
buitengrens van de openluchtruimte mag 
niet meer dan 150 m van het dichtstbij 
gelegen luik in de pluimveestal verwijderd 
zijn. De afstand tussen deze buitengrens en 
het dichtstbij gelegen luik van de 
pluimveestal mag tot 350 m worden 
uitgebreid, wanneer voldoende 
schuilplaatsen en drinkbakken gelijkmatig 
over de openluchtruimte verdeeld zijn, met 
een minimum van vier schuilplaatsen per 
hectare;

(b) de openluchtruimten voor pluimvee 
moeten voor het grootste deel zijn begroeid 
met diverse planten, voldoende
schuilmogelĳkheden bieden en de dieren 
gemakkelĳk toegang geven tot voldoende 
drinkbakken. Bij de schuilmogelijkheden 
moeten de dieren beschutting kunnen 
vinden. De vegetatie in de openluchtruimte 
moet geregeld worden geoogst en 
verwijderd teneinde te voorkomen dat een 
overschot aan nutriënten kan ontstaan. De 
buitengrens van de openluchtruimte mag 
niet meer dan 150 m van het dichtstbij 
gelegen luik in de pluimveestal verwijderd 
zijn. De afstand tussen deze buitengrens en 
het dichtstbij gelegen luik van de
pluimveestal mag tot 350 m worden 
uitgebreid, wanneer voldoende 
schuilplaatsen en drinkbakken gelijkmatig 
over de openluchtruimte verdeeld zijn, met 
een minimum van vier schuilplaatsen per 
hectare;

Or. en
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Amendement 1257
Anja Hazekamp, Stefan Eck

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel II – punt 2.4.6 – alinea 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) pluimvee dat binnen wordt gehouden 
als gevolg van beperkingen of 
verplichtingen die op grond van de 
Uniewetgeving zijn opgelegd, moet 
permanent toegang hebben tot voldoende 
hoeveelheden ruwvoer en geschikt 
materiaal om aan zijn ethologische 
behoeften te voldoen;

(d) pluimvee dat binnen wordt gehouden, 
inclusief als gevolg van beperkingen of 
verplichtingen die op grond van de 
Uniewetgeving zijn opgelegd, moet 
permanent toegang hebben tot een 
veranda (buitenren) en tot voldoende 
hoeveelheden ruwvoer en geschikt 
materiaal om aan zijn ethologische 
behoeften te voldoen.

Or. en

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

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel II – punt 2.4.7 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het levend plukken van pluimvee is
verboden.

Het geforceerd voederen en het levend 
plukken van pluimvee zijn verboden.

Or. en

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

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel II – punt 2.4.7 – alinea 1 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De verminking van pluimvee, waaronder 
castratie en het inkorten van de snavel, is 
verboden. Chirurgische ingrepen zijn 
alleen in per geval te beoordelen 
uitzonderlijke gevallen en uit geldige 
overwegingen/om geldige redenen van 
dierenwelzijn toegestaan. In dergelijke 
gevallen moeten pijn en lijden worden 
voorkomen met behulp van adequate 
anesthesie en langdurige analgesie. De 
ingrepen mogen alleen op de optimale 
leeftijd van de dieren worden uitgevoerd 
door gekwalificeerd personeel of een 
dierenarts. Waar mogelijk dienen niet-
chirurgische alternatieven te worden 
toegepast, met inbegrip van het gebruik 
van geschikte rassen en 
houderijpraktijken, om specifieke 
problemen op het gebied van het houden 
van mannelijke ongecastreerde 
(ongesneden) dieren aan te pakken.

Or. en

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

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel II – punt 2.4.7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2.4.7 bis. De verminking van pluimvee, 
waaronder castratie en het inkorten van 
de snavel, is verboden.

Or. en

Amendement 1261
Clara Eugenia Aguilera García
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Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel II – punt 2.5.5 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) de bijenstallen moeten op plaatsen staan 
waar de bronnen van nectar en pollen 
gegarandeerd voornamelijk bestaan uit 
biologisch geproduceerde gewassen of, in 
voorkomend geval, spontane vegetatie of 
niet-biologisch beheerde bossen of 
gewassen waarop slechts licht 
milieubelastende technieken worden 
toegepast;

(a) de bijenstallen moeten op plaatsen staan 
waar de bronnen van nectar en pollen 
gegarandeerd voornamelijk bestaan uit 
biologisch geproduceerde gewassen of, in 
voorkomend geval, spontane vegetatie of 
niet-biologisch beheerde bossen of 
gewassen waarop slechts licht 
milieubelastende technieken worden 
toegepast die gelijkwaardig zijn aan de 
technieken zoals bedoeld in artikel 28 en 
30 van Verordening (EU) nr. 1305/2013;

Or. es

Motivering

De terminologie dient verduidelijkt te worden.

Amendement 1262
Jens Rohde

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel II – punt 2.5.5 – alinea 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) de bĳenkasten moeten zo geplaatst zijn 
dat bronnen van nectar en stuifmeel 
binnen een straal van 3 km van de locatie 
van de bĳenkasten hoofdzakelĳk bestaan 
uit biologisch geproduceerde gewassen of 
spontane vegetatie of gewassen waarop 
slechts licht milieubelastende technieken 
worden toegepast die gelijkwaardig zijn 
aan die welke zijn beschreven in de 
artikelen 28 en 30 van Verordening (EU) 
nr. 1305/2013, en die geen gevolgen 
kunnen hebben voor de biologische status 
van de bĳenteeltproductie. Deze 
bepalingen zĳn niet van toepassing op 
gebieden waar geen bloei plaatsvindt, of 

(c) de deskundigengroep van de 
Commissie, EGTOP, moet richtsnoeren 
ontwikkelen.
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wanneer de kasten in rust zĳn;

Or. en

Motivering

Er is verdere harmonisatie nodig wat betreft de plaatsing van bijenkasten. Het is niet 
duidelijk hoe groot een gebied van conventionele velden acceptabel is en welke soorten 
conventionele gewassen, nectar en stuifmeel binnen een straal van 3 km toegestaan zijn. Er is 
sprake van zeer uiteenlopende interpretaties in de lidstaten.

Amendement 1263
Jens Rohde

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel II – punt 2.5.5 – alinea 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) de kasten en het bij de bijenteelt 
gebruikte materiaal moeten in essentie 
vervaardigd zijn uit natuurlijke materialen 
die geen verontreinigingsgevaar opleveren 
voor het milieu of de bijenteeltproducten.

(d) de kasten en het bij de bijenteelt 
gebruikte materiaal moeten in essentie 
vervaardigd zijn uit materialen die geen 
verontreinigingsgevaar opleveren voor het 
milieu of de bijenteeltproducten.

Or. en

Motivering

Biologische imkers moeten moderne kasten kunnen gebruiken die uit lichtere materialen 
bestaan. Kasten van piepschuim en dergelijke materialen zijn reeds met succes toegepast in 
de conventionele bijenteelt zonder dat dit een gevaar oplevert voor de voedselveiligheid of de 
diergezondheid.

Amendement 1264
de heer Franc Bogovič

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel II – punt 2.6 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2.6. Het fokken van herten, moeflons en 
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gewone herten

2.6.1. Omschakeling

Damherten, moeflons, gewone herten en 
hun producten kunnen als ecologisch 
beschouwd worden na het verloop van de 
omschakelingsperiode, die minstens 6 
maanden duurt bij damherten en 
moeflons en 12 maanden bij gewone 
herten.

2.6.2. Bijzondere voorwaarden voor 
huisvesting en bezettingsdichtheid van de 
dieren

Met betrekking tot de huisvesting gelden 
de volgende voorschriften:

(a) Damherten, moeflons en gewone 
herten worden gefokt in omheinde 
leefgebieden zoals punt f. De kleinste 
oppervlakte van een omheind leefgebied 
voor damherten en moeflons bedraagt een 
hectare, en voor gewone herten twee 
hectare. Als er in een omheind leefgebied 
meer soorten dieren gefokt worden, dan 
bedraagt de kleinste oppervlakte van een 
omheind leefgebied drie hectare;

(b) In elk omheind leefgebied moet de 
mogelijkheid verzekerd worden van een 
indeling in minstens twee kuddegebieden. 
De kleinste oppervlakte van een 
kuddegebied voor damherten en moeflons 
bedraagt een halve hectare, en bij gewone 
herten of verschillende soorten gefokte 
dieren in een gezamenlijk omheind 
leefgebied minstens een hectare;

(c) De dieren moeten in sociale groepen 
leven. Het kleinste aantal volwassen 
dieren in een omheind leefgebied moet 
voor elke diersoort drie vrouwelijke dieren 
en een mannelijk dier omvatten. De 
bovengrens voor het aantal dieren per 
hectare in een omheind leefgebied 
bedraagt:

(i) voor damherten en moeflons: 10 
volwassen dieren per hectare;

(ii) voor gewone herten: 5 volwassen 
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dieren per hectare;

(d) Dieren, die in de kudde geboren 
worden, tellen tijdens het eerste levensjaar 
mee in het quotum van de vorige 
paragraaf;

(e) Gescheiden fokken van afzonderlijke 
dieren is niet toegestaan, tenzij het gaat 
om een tijdelijk begrensde en gegronde 
reden om een ziekte te voorkomen of een 
veterinaire genezing;

(f) Voor omheinde leefgebieden gelden de 
volgende bepalingen:

(i) een leefgebied is een omheind gebied, 
met een gedeelte, waar de dieren 
verzekerd worden van bescherming tegen 
weersinvloeden. Het ecologisch fokken 
van dieren in omheinde leefgebieden met 
een zeer vochtige grond of moerasgrond is 
niet toegelaten;

(ii) in het omheind leefgebied moet tijdens 
de vegetatie het natuurlijk grazen 
verzekerd worden. De omheinde 
leefgebieden, waar tijdens de periode van 
de vegetatie de voeding via het grazen niet 
kan verzekerd worden, zijn niet 
toegelaten;

(iii) de dieren moeten verzekerd zijn van 
schuilplaatsen en plaatsen om zich te 
beschermen;

(iv) aan de dieren moet de zekerheid 
geboden worden om hun hoeven te slijten 
op een natuurlijke manier. Indien dit niet 
voldoende is omwille van de samenstelling 
van de bodem, moet dit verzekerd worden 
met andere doeltreffende maatregelen (bv. 
verharding van de bodem rond de 
voedingsplaatsen);

(v) in omheinde leefgebieden voor gewone 
herten moet voor de dieren de 
mogelijkheid voorzien worden om in 
modder te kunnen rollen, om zo hun huid 
te onderhouden en hun temperatuur in 
evenwicht te houden;
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(vi) de voedingsplaatsen moeten geplaatst 
worden op plaatsen, die beschermd zijn 
tegen weersinvloeden, en die toegankelijk 
zijn voor de dieren alsook voor hun 
verzorgers. Op plaatsen waar er 
voedingsbakken staan moet de bodem 
verhard zijn en de installatie om te 
voederen moet onder een afdak staan;

(vii) indien er geen continue toegang tot 
de voeding verzekerd is, moeten de 
voedingsplaatsen zo ingericht zijn dat alle 
dieren zich tegelijkertijd kunnen voeden;

(viii) de buitenste en binnenste omheining 
moeten voor de dieren duidelijk zichtbaar 
zijn, zodat de dieren zich niet kunnen 
kwetsen. De omheining mag geen scherpe 
hoeken hebben;

(ix) de omheining van het leefgebied moet 
voor de damherten en de moeflons 
minstens 1,8 meter hoog zijn, en voor de 
gewone herten minstens twee meter. De 
voorgestelde hoogte geldt niet voor de 
omheining binnen het leefgebied voor het 
afbakenen van de kuddegebieden;

(x) tijdens de periode van de vegetatie 
moeten de dieren zich in het leefgebied 
kunnen voeden door te grazen;

(xi) bijkomende voeding is enkel 
toegestaan in het geval van gebrek aan 
mogelijkheden om te grazen, omwille van 
ongunstige weersomstandigheden;

(xii) fokdieren in het omheind leefgebied 
moeten zuiver water ter beschikking 
hebben. Indien er geen natuurlijk 
bronwater ter beschikking is en er geen 
natuurlijke bron voor de dieren 
toegankelijk is, moeten er drinkplaatsen 
voorzien worden.

Or. sl

Motivering

Consumenten vragen ook steeds meer naar ecologische producten van wild en konijn. 
Daarom moeten er op het niveau van de EU uniforme richtlijnen ingevoerd worden voor het 
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fokken van gewone herten, moeflons, damherten en konijnen.

Amendement 1265
Ricardo Serrão Santos

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel III – alinea 1 – punt 9 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9 bis) "Duurzame visserij": onttrekking 
van levende aquatische rijkdommen, die 
onbeperkt kan worden uitgevoerd zonder 
het vermogen van de betreffende soort om 
een gezond bestand in stand te houden 
aan te tasten en zonder grote negatieve 
gevolgen voor andere soorten binnen het 
ecosysteem of de habitat, overeenkomstig 
de kaderrichtlijn water en de 
kaderrichtlijn mariene strategie73 a, daar 
waar van toepassing;

__________________
73 a Respectievelijk Richtlijn 2006/113/EG 
van het Europees Parlement en de Raad 
van 12 december 2006 inzake de vereiste 
kwaliteit van schelpdierwater (PB L 376 
van 27.12.2006, blz. 14) en Richtlijn 
2008/56/EG van het Europees Parlement 
en de Raad van 17 juni 2008 tot 
vaststelling van een kader voor 
communautaire maatregelen betreffende 
het beleid ten aanzien van het mariene 
milieu (Kaderrichtlijn mariene strategie) 
(PB L 164 van 25.6.2008, blz. 19).

Or. pt

Amendement 1266
Ricardo Serrão Santos

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel III – punt 2.6 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. 6 bis. Biologische kwekerijen van 
zeewier en dieren met behulp van 
aquacultuur mogen geen risico opleveren 
voor uit instandhoudingoogpunt 
belangrijke soorten.

Or. pt

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

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel III – punt 3.2.1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) de gebieden waar het zeewier groeit, 
zich in zeer goede ecologische toestand 
bevinden als omschreven in Richtlijn 
2000/60/EG75, en uit gezondheidsoogpunt 
niet ongeschikt zijn;

(a) de gebieden waar het zeewier groeit, 
zich in zeer goede ecologische toestand 
bevinden als omschreven in Richtlijn 
2000/60/EG75, of die gelijk zijn aan 
productiegebieden van klasse A of B 
krachtens Verordening (EG) 854/2004 
(10) en uit gezondheidsoogpunt niet 
ongeschikt zijn;

__________________ __________________
75 Richtlijn 2006/113/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 12 december 
2006 inzake de vereiste kwaliteit van 
schelpdierwater (PB L 376 
van 27.12.2006, blz. 14).

75 Richtlijn 2000/60/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 23 oktober 2000
tot vaststelling van een kader voor 
communautaire maatregelen betreffende 
het waterbeleid (PB L 327 van 22.12.2000, 
blz. 1). (10) Verordening (EG) 
nr. 854/2004 van het Europees Parlement 
en de Raad van 29 april 2004 houdende 
vaststelling van specifieke voorschriften 
voor de organisatie van de officiële 
controles van voor menselijke consumptie 
bestemde producten van dierlijke 
oorsprong (PB L 139 van 30.04.2004).

Or. fr
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Motivering

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.

Amendement 1268
Alain Cadec, Michel Dantin

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel III – punt 3.2.1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) de gebieden waar het zeewier groeit, 
zich in zeer goede ecologische toestand 
bevinden als omschreven in Richtlijn 
2000/60/EG75, en uit gezondheidsoogpunt 
niet ongeschikt zijn;

(a) de gebieden waar het zeewier groeit, 
zich in zeer goede ecologische toestand 
bevinden als omschreven in Richtlijn 
2000/60/EG75, of die gelijk zijn aan 
produtiegebieden van klasse A of B 
krachtens Verordening (EG) 854/2004 en 
uit gezondheidsoogpunt niet ongeschikt 
zijn;

__________________ __________________
75 Richtlijn 2006/113/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 12 december 
2006 inzake de vereiste kwaliteit van 
schelpdierwater (PB L 376 van 27.12.2006, 
blz. 14).

75 Richtlijn 2006/113/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 12 december 
2006 inzake de vereiste kwaliteit van 
schelpdierwater (PB L 376 van 27.12.2006, 
blz. 14).

Or. fr

Amendement 1269
Ricardo Serrão Santos
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Voorstel voor een verordening
Bijlage II – Deel III – punt 3.2.1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) de gebieden waar het zeewier groeit, 
zich in zeer goede ecologische toestand 
bevinden als omschreven in Richtlijn 
2000/60/EG, en uit gezondheidsoogpunt 
niet ongeschikt zijn;

(a) de gebieden waar het zeewier groeit, 
zich in zeer goede ecologische toestand 
bevinden als omschreven in Richtlijn 
2000/60/EG75, of in goede milieutoestand 
volgens de definitie van Richtlijn
2008/56/EG75 a, en uit gezondheidsoogpunt 
niet ongeschikt zijn;

__________________ __________________
75 a Richtlijn 2008/56/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 
17 juni 2008 tot vaststelling van een kader 
voor communautaire maatregelen 
betreffende het beleid ten aanzien van het 
mariene milieu (Kaderrichtlijn mariene 
strategie) (PB L 164 van 25.6.2008, 
blz. 19).

75 Richtlijn 2006/113/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 12 december 
2006 inzake de vereiste kwaliteit van 
schelpdierwater (PB L 376 van 27.12.2006, 
blz. 14).

75 Richtlijn 2006/113/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 12 december 
2006 inzake de vereiste kwaliteit van 
schelpdierwater (PB L 376 van 27.12.2006, 
blz. 14).

Or. pt

Motivering

Aquacultuur kan plaatsvinden in de mariene omgeving en in dat geval moet de toepasselijke 
milieuwetgeving van kracht zijn, in het bijzonder de Kaderrichtlijn mariene strategie.

Amendement 1270
Alain Cadec, Michel Dantin

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel III – punt 3.2.2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) om de instandhouding van een brede 
genetische diversiteit te garanderen, moet 
geregeld juveniel zeewier in het wild 

(b) om de instandhouding van een brede 
genetische diversiteit te garanderen, moet 
geregeld zeewier in het wild worden 
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worden vergaard als aanvulling op
binnenkweekbestanden;

vergaard om de diversiteit van
binnenkweekbestanden op peil te houden 
en te ontwikkelen;

Or. fr

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

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel III – punt 3.2.2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) om de instandhouding van een brede 
genetische diversiteit te garanderen, moet 
geregeld juveniel zeewier in het wild 
worden vergaard als aanvulling op
binnenkweekbestanden;

(b) om de instandhouding van een brede 
genetische diversiteit te garanderen, moet 
geregeld zeewier in het wild worden 
vergaard om de diversiteit van
binnenkweekbestanden op peil te houden 
en te ontwikkelen;

Or. fr

Motivering

Voor het behoud van de genetische diversiteit mogen algen van ongeacht welke leeftijd in het 
wild worden vergaard. Daarom wordt voorgesteld het adjectief "jonge" te schrappen. Met de 
voorgestelde wijziging: "de diversiteit op peil te houden en de ontwikkelen“ wordt beoogd het 
doel van het productievoorschrift te verduidelijken.

Amendement 1272
Alain Cadec, Michel Dantin

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel III – punt 3.4.4.

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3.4.4. Indien zeewier van een gedeeld of 
gemeenschappelijk oogstgebied wordt 
geoogst, moet uit bewijsstukken blijken dat 
de volledige oogst aan de bepalingen van 
deze verordening voldoet.

3.4.4. Indien zeewier van een gedeeld of 
gemeenschappelijk oogstgebied wordt 
geoogst, moet uit bewijsstukken van de 
door de lidstaat aangewezen bevoegde 
autoriteit blijken dat de volledige oogst 
aan de bepalingen van deze verordening 
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voldoet.

Or. fr

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

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel III – punt 3.4.4.

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3.4.4. Indien zeewier van een gedeeld of 
gemeenschappelijk oogstgebied wordt 
geoogst, moet uit bewijsstukken blijken dat 
de volledige oogst aan de bepalingen van 
deze verordening voldoet.

3.4.4. Indien zeewier van een gedeeld of 
gemeenschappelijk oogstgebied wordt 
geoogst, moet uit bewijsstukken van de 
bevoegde autoriteit blijken dat de volledige 
oogst aan de bepalingen van deze 
verordening voldoet.

Or. fr

Motivering

Deze toevoeging verzekert dat de bevoegde autoriteit wordt ingeschakeld bij het beheer van 
biomassa van kustalgen. Aldus kan ervoor worden gezorgd dat in de lidstaten een duurzaam 
beheer van wilde fauna wordt aangemoedigd en een structuur wordt gegeven aan de 
beroepsaspecten inzake kustalgen.

Amendement 1274
Ivan Jakovčić

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel III – punt 4.1.2.1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) biologische aquacultuur is gebaseerd 
op de kweek van jonge bestanden die 
afkomstig zijn van biologisch 
reproductiemateriaal en biologische 
bedrijven;

(a) voor de opkweek gelden de volgende 
beperkingen wanneer geen biologische 
aquacultuurjuvenielen beschikbaar zijn:

a) als er biologische juvenielen 
beschikbaar zijn, moeten deze worden 
gebruikt;



AM\1066371NL.doc 81/81 PE560.821v01-00

NL

b) ten minste drie kwart van de duur van 
de productiecyclus moet volgens de 
biologische methode worden beheerd.

In iedere lidstaat wordt een elektronische 
databank opgezet waarin 
aquacultuursoorten worden opgenomen 
waarvan op het grondgebied van die 
lidstaat biologische juvenielen 
beschikbaar zijn en waarvoor 
productiecapaciteit bij gecertificeerde 
aquacultuurkwekerijen beschikbaar is.

De Commissie stelt 
uitvoeringshandelingen vast met 
betrekking tot de technische voorschriften 
voor het opzetten van de in lid 2 bedoelde 
databank. Deze uitvoeringshandelingen 
worden vastgesteld overeenkomstig de 
onderzoeksprocedure.

Or. en

Amendement 1275
Ricardo Serrão Santos

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel III – punt 4.1.2.1 – letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a bis) indien het niet mogelijk is dieren te 
verkrijgen die voldoen aan de in 4.1.2.1 
(a) gestelde eisen, mogen deze afkomstig 
zijn uit de natuur. Deze dieren moeten ten 
minste drie maanden volgens de 
biologische methode worden beheerd 
alvorens zij voor reproductiedoeleinden 
mogen worden gebruikt;

Or. pt

Amendement 1276
Anja Hazekamp, Stefan Eck
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Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel III – punt 4.1.2.1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) in het wild gevangen of niet-
biologische aquacultuurdieren mogen in 
een bedrijf worden binnengebracht met het 
oog op de verbetering van het genetische 
materiaal. Deze dieren moeten ten minste 
drie maanden volgens de biologische 
methode worden beheerd alvorens zij voor 
reproductiedoeleinden mogen worden 
gebruikt.

(d) in het wild gevangen vis, met inbegrip 
van vissen die tot vismeel worden 
verwerkt, olie afkomstig van hele vis uit 
wilde vangst en in het wild gevangen 
vissen die voor reproductiedoeleinden of 
als poetsvissen worden gebruikt, mogen 
niet worden gebruikt in de biologische 
productie. In uitzonderlijke gevallen 
waarin er redelijkerwijs geen alternatieve 
bronnen voorhanden zijn en de 
omstandigheden zijn aangepast aan de 
behoeften van de soort, mogen in het wild 
gevangen of niet-biologische 
aquacultuurdieren in een bedrijf worden 
binnengebracht met het oog op de 
verbetering van de bruikbaarheid van het 
genetische materiaal. Deze dieren moeten 
ten minste drie maanden volgens de 
biologische methode worden beheerd 
alvorens zij voor reproductiedoeleinden 
mogen worden gebruikt.

Or. en

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

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel III – punt 4.1.2.1 – letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d bis) Het verzamelen van wilde 
aquacultuurjuvenielen voor 
opkweekdoeleinden is slechts toegestaan:

(i) wanneer het de natuurlijke instroom 
van larven en juvenielen van vissen of 
schaal- en schelpdieren bij het vullen van 
vijvers, inperkingssystemen en 
afgebakende ruimten betreft;

(ii) wanneer het de Europese glasaal 
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betreft, op voorwaarde dat op de 
betrokken locatie een goedgekeurd 
beheersprogramma voor aal van 
toepassing is en nog geen oplossing is 
gevonden voor het probleem van de 
kunstmatige reproductie van aal;

(iii) wanneer het uitzetten van wilde 
juvenielen van andere soorten dan 
Europese aal in extensieve 
aquacultuurteelt in waterrijke gebieden 
als brakwatervijvers, getijdengebieden en 
kustlagunes betreft, op voorwaarde dat:

- het uitzetten in overeenstemming is met 
de beheersmaatregelen die de relevante 
bevoegde autoriteiten hebben 
goedgekeurd teneinde de duurzame 
exploitatie van de betrokken soort te 
garanderen, en

- de vis uitsluitend wordt gevoederd met 
voeder dat natuurlijk in het plaatselijke 
milieu voorkomt.

Or. en

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

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel III – punt 4.1.2.1 – letter d ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d ter) met het oog op de opkweek mogen 
de lidstaten het gebruik van niet-
biologische aquacultuurjuvenielen 
toestaan wanneer geen biologische 
aquacultuurjuvenielen beschikbaar zijn, 
op voorwaarde dat ten minste de laatste 
twee derde van de duur van de 
productiecyclus volgens de biologische 
methode worden beheerd.

Or. en
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Amendement 1279
Marian Harkin

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel III – punt 4.1.2.1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4.1.2.1 bis. Voor de opkweek gelden de 
volgende beperkingen wanneer geen 
biologische aquacultuurjuvenielen 
beschikbaar zijn:

(a) als er biologische juvenielen 
beschikbaar zijn, moeten deze worden 
gebruikt;

(b) ten minste drie kwart van de duur van 
de productiecyclus moet volgens de 
biologische methode worden beheerd.

In iedere lidstaat wordt een elektronische 
databank opgezet waarin 
aquacultuursoorten worden opgenomen 
waarvan op het grondgebied van die 
lidstaat biologische juvenielen 
beschikbaar zijn en waarvoor 
productiecapaciteit bij gecertificeerde 
aquacultuurkwekerijen beschikbaar is.

De Commissie stelt 
uitvoeringshandelingen vast met 
betrekking tot de technische voorschriften 
voor het opzetten van de in lid 2 bedoelde 
databank. Deze uitvoeringshandelingen 
worden vastgesteld volgens de 
onderzoeksprocedure als bedoeld in 
artikel 37, lid 2.

Or. en

Amendement 1280
Ricardo Serrão Santos

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel III – punt 4.1.3.2 – letter b
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) de gebieden waar zij groeien, moeten 
zich in zeer goede ecologische toestand 
bevinden als omschreven in Richtlijn 
2000/60/EG.

(b) de gebieden waar zij groeien, moeten 
zich in zeer goede ecologische toestand 
bevinden als omschreven in Richtlijn 
2000/60/EG, of in goede milieutoestand 
volgens de definitie van Richtlijn
2008/56/EG.

Or. pt

Motivering

Aquacultuur kan plaatsvinden in de mariene omgeving en in dat geval moet de toepasselijke 
milieuwetgeving van kracht zijn, in het bijzonder de Kaderrichtlijn mariene strategie.

Amendement 1281
Marian Harkin

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel III – punt 4.1.3.3 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voornamelijk van biologische bronnen 
afgeleide astaxanthine, zoals schelpen en 
schalen van biologische schelp- of 
schaaldieren, mag worden gebruikt in het 
voederrantsoen van zalm en forel binnen 
de grenzen van de fysiologische behoeften 
van deze dieren. Indien geen biologische 
bronnen beschikbaar zijn, mogen 
natuurlijke bronnen van astaxanthine 
(zoals Phaffia-gist) worden gebruikt.

Or. en

Amendement 1282
Ivan Jakovčić, Jens Rohde

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel III – punt 4.1.3.3 – alinea 1 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voornamelijk van biologische bronnen 
afgeleide astaxanthine, zoals schelpen en 
schalen van biologische schaaldieren, 
mag worden gebruikt in het 
voederrantsoen van zalm en forel binnen 
de grenzen van de fysiologische behoeften 
van deze dieren. Indien geen biologische 
bronnen beschikbaar zijn, mogen 
natuurlijke bronnen van astaxanthine 
(zoals Phaffia-gist) worden gebruikt.

Or. en

Amendement 1283
Anja Hazekamp, Stefan Eck

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel III – punt 4.1.4.1 – alinea 1 – letter j

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(j) voor het biologisch controleren van 
ectoparasieten moet bij voorkeur gebruik 
worden gemaakt van poetsvissen.

(j) voor het biologisch controleren van 
ectoparasieten moet alleen de voorkeur 
worden gegeven aan het gebruik van 
poetsvissen indien de omstandigheden zijn 
aangepast aan de behoeften van de soort.
Wild gevangen vissen mogen 
overeenkomstig punt 4.1.2.1, onder d), 
van deze bijlage niet als poetsvissen 
worden gebruikt in de biologische 
productie.

Or. en

Amendement 1284
Jens Rohde

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel III – punt 4.1.4.2 – alinea 1 – letter d
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) er mogen niet meer dan twee 
allopathische behandelingskuren per jaar 
worden toegediend, behalve wanneer het 
vaccins en behandelingen in het kader van 
verplichte uitroeiingsregelingen betreft. 
Voor productiecycli van minder dan een 
jaar geldt evenwel een maximum van één 
allopathische behandeling. Indien de 
opgegeven beperkingen voor allopathische 
behandelingen worden overschreden, 
mogen de betrokken aquacultuurdieren niet 
als biologische producten worden 
verkocht;

(d) er mogen niet meer dan twee 
allopathische behandelingskuren per jaar 
worden toegediend, behalve wanneer het 
vaccins, parasietenbehandelingen en 
behandelingen in het kader van verplichte 
uitroeiingsregelingen betreft. Voor 
productiecycli van minder dan een jaar 
geldt evenwel een maximum van één 
allopathische behandeling. Indien de 
opgegeven beperkingen voor allopathische 
behandelingen worden overschreden, 
mogen de betrokken aquacultuurdieren niet 
als biologische producten worden 
verkocht;

Or. en

Motivering

Parasieten worden vaak behandeld met producten die zijn ingedeeld als allopathische 
behandelingen. Met het oog hierop en omwille van de samenhang met punt 4.1.4.2, onder e), 
moet in punt 4.1.4.2, onder d), worden voorzien in een vrijstelling.

Amendement 1285
Marian Harkin

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel III – punt 4.1.4.2 – alinea 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) het gebruik van 
parasietenbehandelingen, exclusief 
verplichte, door de lidstaten uitgevoerde 
bestrijdingsregelingen, moet beperkt 
worden tot twee per jaar, of één per jaar 
wanneer de productiecyclus korter is dan 
18 maanden;

Schrappen

Or. en
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Amendement 1286
Ivan Jakovčić

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel III – punt 4.1.4.2 – alinea 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) het gebruik van 
parasietenbehandelingen, exclusief 
verplichte, door de lidstaten uitgevoerde 
bestrijdingsregelingen, moet beperkt 
worden tot twee per jaar, of één per jaar 
wanneer de productiecyclus korter is dan 
18 maanden;

Schrappen

Or. en

Amendement 1287
Marco Zullo, Rosa D'Amato

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – afdeling III – punt 4.1.5.3 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Aquacultuur zou alleen moeten worden 
toegestaan voor soorten waarvoor er 
voldoende kennis bestaat over de normen 
met betrekking tot hun behoeften zodat 
een juiste toepassing ervan kan worden 
gegarandeerd.

Or. it

Amendement 1288
Anja Hazekamp, Stefan Eck

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel III – punt 4.1.5.3 – alinea 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Te allen tijde moeten uitsluitend de meest 
geschikte soorten en rassen worden 
gebruikt. De teelt van solitaire vissoorten 
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en roofvissoorten, waarvoor in 
gevangenschap niet kan worden voldaan 
aan de vereisten met betrekking tot 
afzondering en jacht, is verboden.

Or. en

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

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel III – punt 4.1.6.6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4.1.6.6. Er moeten adequate maatregelen 
worden genomen om de duur van het 
vervoer van aquacultuurdieren tot een 
minimum te beperken.

4.1.6.6. Er moeten adequate maatregelen 
worden genomen om de duur van het 
vervoer van aquacultuurdieren tot een 
minimum en maximaal 6 uur te beperken.

Or. en

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

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel III – punt 4.1.6.7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4.1.6.7. Het lijden van dieren moet 
gedurende hun hele leven, inclusief bij het 
slachten, tot een minimum worden 
beperkt.

4.1.6.7. Het lijden van dieren moet 
gedurende hun hele leven, inclusief bij het 
vervoer en het slachten, vermeden worden. 
Alle dieren worden bij het slachten op 
passende en humane wijze voorafgaand 
bedwelmd.

Or. en

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

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel III – punt 4.1.6.8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4.1.6.8. De slachttechnieken moeten
onmiddellijke bewusteloosheid en 
ongevoeligheid voor pijn tot gevolg 
hebben. De dieren moeten vóór het 
slachten zo worden gehanteerd dat 
verwonding wordt vermeden en lijden en 
stress tot een minimum worden beperkt. 
Bij het overwegen van de optimale
slachtmethoden moet rekening worden 
gehouden met verschillen in oogstomvang, 
soort en productielocatie.

4.1.6.8. Alle dieren worden bij het 
slachten op passende en humane wijze 
voorafgaand bedwelmd en dit moet
onmiddellijke bewusteloosheid en 
ongevoeligheid voor pijn tot gevolg 
hebben. De dieren moeten vóór het 
slachten zo worden gehanteerd dat 
verwonding wordt vermeden en lijden en 
stress tot een minimum worden beperkt. 
Het verkopen van levende vis is verboden.
Bij het overwegen van de optimale 
slachtmethoden moet rekening worden 
gehouden met verschillen in oogstomvang, 
soort en productielocatie. Slachten door 
middel van het laten doodbloeden van vis 
en blootstelling aan kooldioxide is 
verboden. Schaaldieren mogen alleen 
worden gedood volgens methoden waarbij 
apparatuur wordt gebruikt om de dieren 
elektrisch te bedwelmen/doden. In de 
verordening worden welomschreven 
voorschriften voor een humane slacht 
vastgesteld.

Or. en

Amendement 1292
Ricardo Serrão Santos

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – Deel III – punt 4.2.2 – paragraaf 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Biologische kwekerijen van schaaldieren 
en schelpdieren moeten eventuele risico's
voor uit instandhoudingoogpunt 
belangrijke soorten tot een minimum 
beperken. Duikvogels mogen geen schade 
ondervinden van afweernetten tegen 

Biologische kwekerijen van schaaldieren 
en schelpdieren mogen geen risico 
opleveren voor uit instandhoudingoogpunt 
belangrijke soorten. Duikvogels mogen 
geen schade ondervinden van afweernetten 
tegen roofdieren.
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roofdieren.

Or. pt

Amendement 1293
Norbert Lins, Renate Sommer

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel IV – punt 1.1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1.1. Levensmiddelen- en 
diervoederadditieven, technische 
hulpstoffen en andere stoffen en 
ingrediënten voor de verwerking van 
levensmiddelen en diervoeders, alsmede 
verwerkingsmethoden, zoals roken, moeten 
worden gebruikt overeenkomstig de goede 
fabricagemethoden.76.

1.1. Levensmiddelen- en 
diervoederadditieven, technische 
hulpstoffen en andere stoffen en 
ingrediënten voor de verwerking van 
levensmiddelen en diervoeders, alsmede 
verwerkingsmethoden, zoals roken, moeten 
worden gebruikt overeenkomstig de goede 
fabricagemethoden.76. Bij het roken van 
levensmiddelen moeten bij voorkeur 
methoden worden toegepast die voldoen 
aan de vereisten inzake voedselveiligheid, 
de bescherming van het milieu en de 
bescherming van hulpbronnen.

__________________ __________________
76 Goede fabricagemethoden, als 
gedefinieerd in artikel 3, punt a), van 
Verordening (EG) nr. 2023/2006 van de 
Commissie van 22 december 2006 
betreffende goede fabricagemethoden voor 
materialen en voorwerpen bestemd om met 
levensmiddelen in contact te komen (PB L 
384 van 29.12.2006, blz. 75)

76 Goede fabricagemethoden, als 
gedefinieerd in artikel 3, punt a), van 
Verordening (EG) nr. 2023/2006 van de 
Commissie van 22 december 2006 
betreffende goede fabricagemethoden voor 
materialen en voorwerpen bestemd om met 
levensmiddelen in contact te komen (PB L 
384 van 29.12.2006, blz. 75)

Or. en

Motivering

Het produceren van rook met conventionele methoden leidt tot de emissie van vervuilende 
stoffen in het milieu en zorgt voor residuen van schadelijke stoffen zoals teer en polycyclische 
aromatische koolwaterstoffen (paks) in gerookte levensmiddelen. Om die reden is met 
Europese financiële middelen de ontwikkeling van alternatieve rookproducten bevorderd. Het 
gebruik van gezuiverde rook is veiliger, heeft minder gevolgen voor het milieu (artikel 11 van 
het VWEU) en voor de gezondheid (artikel 168, lid 1, van het VWEU).
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Amendement 1294
Maria Noichl

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel IV – punt 1.1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1.1 Levensmiddelen- en 
diervoederadditieven, technische 
hulpstoffen en andere stoffen en 
ingrediënten voor de verwerking van 
levensmiddelen en diervoeders, alsmede 
verwerkingsmethoden, zoals roken, moeten 
worden gebruikt overeenkomstig de goede 
fabricagemethoden10.

1.1 Levensmiddelen- en 
diervoederadditieven, technische 
hulpstoffen en andere stoffen en 
ingrediënten voor de verwerking van 
levensmiddelen en diervoeders, alsmede 
verwerkingsmethoden, zoals roken, moeten 
worden gebruikt overeenkomstig de goede 
fabricagemethoden10. Bij de industriële 
productie moet de voorkeur worden 
gegeven aan procedures die bevorderlijk 
zijn voor de bescherming van de 
gezondheid, het milieu en hulpbronnen en 
voor de veiligheid van levensmiddelen en 
bij de arbeid.

__________________ __________________
10Goede fabricagemethoden, als 
gedefinieerd in artikel 3, punt a), van 
Verordening (EG) nr. 2023/2006 van de 
Commissie van 22 december 2006 
betreffende goede fabricagemethoden voor 
materialen en voorwerpen bestemd om met 
levensmiddelen in contact te komen (PB L 
384 van 29.12.2006, blz. 75).

10Goede fabricagemethoden, als 
gedefinieerd in artikel 3, punt a), van 
Verordening (EG) nr. 2023/2006 van de 
Commissie van 22 december 2006 
betreffende goede fabricagemethoden voor 
materialen en voorwerpen bestemd om met 
levensmiddelen in contact te komen (PB L 
384 van 29.12.2006, blz. 75).

Or. de

Motivering

null

Amendement 1295
Michel Dantin, Angélique Delahaye

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel IV – punt 1.1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1.1 Levensmiddelen- en 
diervoederadditieven, technische 
hulpstoffen en andere stoffen en 
ingrediënten voor de verwerking van 
levensmiddelen en diervoeders, alsmede 
verwerkingsmethoden, zoals roken, moeten 
worden gebruikt overeenkomstig de goede 
fabricagemethoden76.

1.1 Levensmiddelen- en 
diervoederadditieven, technische 
hulpstoffen en andere stoffen en 
ingrediënten voor de verwerking van 
levensmiddelen en diervoeders, alsmede 
verwerkingsmethoden, zoals roken, moeten 
worden gebruikt overeenkomstig de goede 
fabricagemethoden76. Wat betreft het 
roken van voedsel dienen de 
marktdeelnemers de voorkeur te geven 
aan het gebruik van methoden die de 
voedselveiligheid, de 
consumentengezondheid, het milieu en de 
arbeidsveiligheid respecteren en een 
zuinig gebruik van hulpbronnen mogelijk 
maken.

__________________ __________________
76 Goede fabricagemethoden, als 
gedefinieerd in artikel 3, punt a), van 
Verordening (EG) nr. 2023/2006 van de 
Commissie van 22 december 2006 
betreffende goede fabricagemethoden voor 
materialen en voorwerpen bestemd om met 
levensmiddelen in contact te komen (PB L 
384 van 29.12.2006, blz. 75).

76 Goede fabricagemethoden, als 
gedefinieerd in artikel 3, punt a), van 
Verordening (EG) nr. 2023/2006 van de 
Commissie van 22 december 2006 
betreffende goede fabricagemethoden voor 
materialen en voorwerpen bestemd om met 
levensmiddelen in contact te komen (PB L 
384 van 29.12.2006, blz. 75).

Or. fr

Amendement 1296
de heer Franc Bogovič

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – seel IV – punt 1.6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1.6 bis. Voor de productie van verwerkte 
levensmiddelen en diervoeders is het 
verboden om technieken, producten en 
stoffen te gebruiken, geproduceerd met 
behulp van de nanotechnologie.

Or. sl
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Amendement 1297
Michel Dantin, Angélique Delahaye

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel IV – punt 2.1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) het product wordt hoofdzakelijk 
geproduceerd met ingrediënten van 
agrarische oorsprong; om te bepalen of een 
product hoofdzakelijk wordt geproduceerd 
met ingrediënten van agrarische oorsprong, 
worden toegevoegd water en zout buiten 
beschouwing gelaten;

(a) het product wordt hoofdzakelijk 
geproduceerd met ingrediënten van 
agrarische oorsprong en met gist; om te 
bepalen of een product hoofdzakelijk wordt 
geproduceerd met ingrediënten van 
agrarische oorsprong, worden toegevoegd 
water en zout buiten beschouwing gelaten;

Or. fr

Amendement 1298
Norbert Erdős

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel IV – punt 2.2.2 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) mineralen (inclusief spoorelementen), 
vitamines, aminozuren en micronutriënten, 
die alleen zĳn toegelaten voor zover zĳ 
volgens de wet aan levensmiddelen 
moeten worden toegevoegd.

(e) mineralen (inclusief spoorelementen), 
vitamines, aminozuren en micronutriënten
voor dieetdoeleinden, die zĳn toegelaten
overeenkomstig de bepalingen van 
Verordening (EU) nr. 609/2013 van het 
Europees Parlement en de Raad van 12 
juni 2013 inzake voor zuigelingen en 
peuters bedoelde levensmiddelen, voeding 
voor medisch gebruik en de dagelijkse 
voeding volledig vervangende producten 
voor gewichtsbeheersing, en tot intrekking 
van Richtlijn 92/52/EEG van de Raad, 
Richtlijnen 96/8/EG, 1999/21/EG, 
2006/125/EG en 2006/141/EG van de 
Commissie, Richtlijn 2009/39/EG van het 
Europees Parlement en de Raad en de 
Verordeningen (EG) nr. 41/2009 en (EG) 
nr. 953/2009 van de Commissie. 

Or. hu
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Motivering

De regelgeving voor biologische landbouw moet eveneens in overeenstemming worden 
gebracht met de bepalingen van de algemene levensmiddelenwetgeving. Deze wijziging streeft 
naar harmonisatie met de regels van Verordening (EU) nr. 609/2013.

Amendement 1299
Norbert Lins, Albert Deß, Herbert Dorfmann

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel IV – punt 2.2.2 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) mineralen (inclusief spoorelementen), 
vitaminen, aminozuren en micronutriënten 
die alleen zijn toegelaten voor zover zĳ 
volgens de wet aan levensmiddelen 
moeten worden toegevoegd.

(e) mineralen (inclusief spoorelementen), 
vitaminen, aminozuren en micronutriënten 
die aan voedselvoorschriften moeten 
voldoen als ze bedoeld zijn voor 
zuigelingen en peuters en voeding voor 
medisch gebruik overeenkomstig 
Verordening (EU) nr. 609/2013 van het 
Europees Parlement en de Raad1 a.

__________________
1 a Verordening (EU) nr. 609/2013 van het 
Europees Parlement en de Raad van 12 
juni 2013 inzake voor zuigelingen en 
peuters bedoelde levensmiddelen, voeding 
voor medisch gebruik en de dagelijkse 
voeding volledig vervangende producten 
voor gewichtsbeheersing, en tot intrekking 
van Richtlijn 92/52/EEG van de Raad, 
Richtlijnen 96/8/EG, 1999/21/EG, 
2006/125/EG en 2006/141/EG van de 
Commissie en Richtlijn 2009/39/EG van 
het Europees Parlement en de Raad.

Or. en

Motivering

De productie van biologische producten moet op alle niveaus worden bevorderd: dat betekent 
onder meer dat de EG-biologische verordening in overeenstemming moet zijn met de 
algemene levensmiddelenwetgeving en dat in het bijzonder aan voedselvoorschriften moet 
worden voldaan als het gaat om voeding voor zuigelingen en peuters en voeding voor 
medisch gebruik.
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Amendement 1300
Norbert Erdős

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel IV – punt 2.2.4 – letter b – punt iii – streepje 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– algen, inclusief zeewier; – algen, inclusief zeewier en 
lithothamnium;

Or. hu

Motivering

In tal van lidstaten worden lithothamniumalgen gebruikt als belangrijk ingrediënt van 
alternatieve biomelk (zoals sojamelk). De EU-regelgeving voor biologische producten moet 
daarom ook van toepassing zijn op het gebruik van lithothamniumalgen.

Amendement 1301
Maria Noichl, Ismail Ertug, Susanne Melior

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel IV – punt 2.2.4 – letter b – punt iii – streepje 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– algen, inclusief zeewier; – algen, inclusief zeewier en 
lithothamnium;

Or. de

Motivering

De alg lithothamnium heeft een hoog calciumgehalte en wordt derhalve reeds in enkele 
lidstaten als ingrediënt gebruikt bij de productie van biologische alternatieven voor melk op 
plantaardige basis. Het gebruik van de alg lithothamnium in bioproducten moet derhalve op 
EU-niveau mogelijk zijn.

Amendement 1302
Clara Eugenia Aguilera García
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Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel IV – punt 2.2.4. – letter b – punt iii – streepje 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– lapacho

Or. es

Motivering

Kombucha is een biologisch product dat ontstaat uit de fermentatie van een zwam en dat 
onder andere "lapacho" bevat, waar geen biologische variant van bestaat.

Amendement 1303
Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel IV – punt 2.2.5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2.2.5 bis. Een aroma kan als biologisch 
worden gecertificeerd als deze voldoet aan 
de volgende specifieke voorwaarden voor 
aroma's:

- het is een natuurlijk aroma in de zin van 
artikel 16, lid 2, van Verordening (EG) 
nr. 1334/2008;

- het bestaat voor ten minste 95 % uit 
biologische ingrediënten, en de 
aromatiserende component ervan is 
uitsluitend van agrarische oorsprong en 
bestaat zelf voor ten minste 95 % uit 
biologische ingrediënten;

- het hulpmiddel voor het aroma (met 
uitzondering van zout, water en 
toegestane toevoegingsmiddelen) bestaat 
voor 100 % uit ingrediënten van 
biologische oorsprong;

- maximaal 5 % van de niet-biologische 
agrarische ingrediënten van de 
aromatiserende component valt onder een 
tijdelijke nationale 
uitzonderingsmaatregel overeenkomstig 
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bijlage II, deel IV, punt 2.2.4 a;

Ook moet het biologische aroma voldoen 
aan de algemene bepalingen van deze 
verordening inzake de productie van 
levensmiddelen.

Or. fr

Motivering

Het is belangrijk dat er een geharmoniseerde definitie voor biologische aroma's is.

Amendement 1304
Marian Harkin

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel IV – punt 2.2.5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2.2.5 bis. Naast de in deze verordening 
vastgestelde vereisten, moet aan de 
volgende aanvullende vereisten voor de 
verwerking van biologische aroma's 
worden voldaan:

1. Uitsluitend aroma-extracten en 
natuurlijke aroma's als vastgesteld in 
artikel 16, leden 4 en 5, van Verordening 
(EG) nr. 1334/2008, worden beschouwd 
als biologische aroma's.

2. Voor biologische aroma's moet 95 %
van alle aromaonderdelen biologisch zijn.

3. Uitsluitend biologische dragers worden 
toelaten en opgenomen in de berekening 
van het percentage agrarische 
ingrediënten.

4. Additieven, oplosmiddelen en 
technische hulpstoffen worden, indien 
beschikbaar, in biologische vorm 
gebruikt.

Or. en
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Amendement 1305
Annie Schreijer-Pierik

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel IV – punt 2.2.5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2.2.5 bis. Naast de in deze verordening 
vastgestelde vereisten, moet aan de 
volgende aanvullende vereisten voor de 
verwerking van biologische aroma's 
worden voldaan:

1. Uitsluitend aroma-extracten en 
natuurlijke aroma's als vastgesteld in 
artikel 16, leden 4 en 5, van Verordening 
(EG) nr. 1334/2008, worden beschouwd 
als biologische aroma's.

2. Voor biologische aroma's moet 95 %
van alle aromaonderdelen biologisch zijn.

3. Uitsluitend biologische dragers worden 
toelaten en opgenomen in de berekening 
van het percentage agrarische 
ingrediënten.

4. Additieven, oplosmiddelen en 
technische hulpstoffen worden, indien 
beschikbaar, in biologische vorm 
gebruikt.

Or. en

Amendement 1306
Michel Dantin, Angélique Delahaye

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel IV – punt 2.2.5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2.2.5 bis. Een aroma kan als biologisch 
worden gecertificeerd als deze voldoet aan 
de bepalingen van de onderhavige 
verordening met betrekking tot 
levensmiddelen en aan de volgende 
specifieke voorwaarden:
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1. het is een natuurlijk aroma in de zin 
van artikel 16, lid 2 van Verordening 
(EG) nr. 1334/2008;

2. het bestaat voor ten minste 95 % uit 
biologische ingrediënten, en de 
aromatiserende component ervan is 
uitsluitend van agrarische oorsprong en 
bestaat zelf voor ten minste 95 % uit 
biologische ingrediënten;

3. het hulpmiddel voor het aroma (met 
uitzondering van zout, water en 
toegestane toevoegingsmiddelen) bestaat 
voor 100 % uit ingrediënten van 
biologische oorsprong;

Or. fr

Amendement 1307
Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel IV – punt 3.1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3.1 Onverminderd de delen 1 en 2 
alsmede specifieke, in de punten 3.2 tot en 
met 3.5 vastgestelde verbodsbepalingen en 
beperkingen, is het slechts toegestaan 
gebruik te maken van oenologische 
procedés, processen en behandelingen die 
vóór 80 augustus 2010 werden gebruikt 
met inachtneming van de beperkingen als 
vastgesteld in artikel 83 en artikel 2, lid 3, 
van Verordening (EU) nr. 1308/2013, in 
artikel 5, de artikelen 9 tot en met 11 en de 
artikelen 14 tot en met 14 van Verordening 
(EG) nr. 606/2009, en in de bij die 
verordeningen horende bijlagen.

3.1 Het is slechts toegestaan gebruik te 
maken van oenologische procedés, 
processen en behandelingen die vóór 80 
augustus 2010 werden gebruikt met 
inachtneming van de beperkingen als 
vastgesteld in artikel 83 en artikel 2, lid 3, 
van Verordening (EU) nr. 1308/2013, in 
artikel 5, de artikelen 9 tot en met 11 en de 
artikelen 14 tot en met 14 van Verordening 
(EG) nr. 606/2009, en in de bij die 
verordeningen horende bijlagen.

Or. fr

Motivering

Pour des raisons de compréhension de simplification et de bonne application de la 
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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.

Amendement 1308
Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel V – punt 3.2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3.2 Het gebruik van de volgende 
oenologische procedés, processen en 
behandelingen is verboden:

Schrappen

(a) gedeeltelijke concentratie door 
afkoeling overeenkomstig bijlage VIII, 
deel 1, punt B.1, onder c), van 
Verordening (EG) nr. 1308/2013;

(b) verwijdering van zwaveldioxide door 
natuurkundige procedés overeenkomstig 
bijlage I A, punt 8, van Verordening (EG) 
nr. 606/2009;

(c) behandeling door elektrodialyse om de 
wijnsteen in wijn te stabiliseren 
overeenkomstig bijlage I A, punt 36, van 
Verordening (EG) nr. 606/2009;

(d) gedeeltelijke desalcoholisatie van wijn 
overeenkomstig bijlage I A, punt 40, van 
Verordening (EG) nr. 606/2009;

(e) behandeling met kationenwisselaars 
om de wijnsteen te stabiliseren 
overeenkomstig bijlage I A, punt 43, van 
Verordening (EG) nr. 606/2009.

Or. fr

Motivering

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 
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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.

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

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel V – punt 3.2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) verwijdering van zwaveldioxide door 
natuurkundige procedés overeenkomstig 
bijlage I A, punt 8, van Verordening (EG) 
nr. 606/2009;

Schrappen

Or. en

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

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel V – punt 3.2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) behandeling door elektrodialyse om de 
wijnsteen in wijn te stabiliseren 
overeenkomstig bijlage I A, punt 36, van 
Verordening (EG) nr. 606/2009;

Schrappen

Or. en

Amendement 1311
Herbert Dorfmann, Michel Dantin, Esther Herranz García, Aldo Patriciello, Alberto 
Cirio
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Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel V – punt 3.2 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) gedeeltelijke desalcoholisatie van wijn 
overeenkomstig bijlage I A, punt 40, van 
Verordening (EG) nr. 606/2009;

Schrappen

Or. en

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

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel V – punt 3.2 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) behandeling met kationenwisselaars 
om de wijnsteen te stabiliseren 
overeenkomstig bijlage I A, punt 43, van 
Verordening (EG) nr. 606/2009.

Schrappen

Or. en

Amendement 1313
Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel V – punt 3.3 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) voor warmtebehandelingen 
overeenkomstig bijlage I A, punt 2, van 
Verordening (EG) nr. 606/2009 mag de 
temperatuur niet hoger zijn dan 70 °C;

(a) voor warmtebehandelingen 
overeenkomstig bijlage I A, punt 2, van 
Verordening (EG) nr. 606/2009 mag de 
temperatuur niet hoger zijn dan 75 °C;

Or. fr
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Motivering

Wijnbereiding met verhitting (thermovinificatie) biedt wijnboeren de mogelijkheid problemen 
in verband met veranderende oogsten gemakkelijker te beheersen en is een interessant 
alternatief voor het gebruik van zwaveldioxide. Het is voor de gezondheid beter om geen 
zwavel te gebruiken en al doende kan ook tegemoet worden gekomen aan de vraag van de 
exportmarkt. Thermovinificatie is een fysisch proces waarbij de samenstelling van de wijn 
niet wordt veranderd. Deze alternatieve praktijk met verhitting tot 70 `a 75° levert optimale 
resultaten op.

Amendement 1314
Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel V – punt 3.4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3.4 Het gebruik van de volgende 
oenologische procedés, processen en 
behandelingen wordt vóór 1 augustus 
2015 door de Commissie herbeoordeeld 
met als doel deze procedés geleidelijk af te 
schaffen of verder te beperken:

Schrappen

(a) warmtebehandelingen als bedoeld in 
bijlage I A, punt 2, van Verordening (EG) 
nr. 606/2009;

(b) het gebruik van ionenwisselende 
harsen als bedoeld in bijlage I A, punt 20, 
van Verordening (EG) nr. 606/2009;

(c) omgekeerde osmose overeenkomstig 
bijlage VIII, deel 1, punt B.1, onder b), 
van Verordening (EG) nr. 1308/2013.

Or. fr

Motivering

Il est important de maintenir ces trois pratiques oenologiques de manière à éviter des 
impasses techniques pour les producteurs: les traitements thermiques sont une alternative à 
l'emploi de l'anhydride sulfureux pouvant provoquer des désagréments sur la santé-les 
résines échangeuses d'ions est une alternative pour l'enrichissement quand celui ci est 
nécessaire. Elle offre une alternative pour les zones de production qui ne peuvent pas utiliser 
de sucre (de saccharose) qui évite des distorsions de concurrence entre les zones pouvant 
recourir au sucre et celles qui ne le peuvent pas.-l'osmose inverse est un procédé physique qui 
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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.

Amendement 1315
Marc Tarabella

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel V – punt 3.5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3.5 bis. Etikettering van biologische 
wijnen

Om de consument transparantie te 
verzekeren moet de volgende informatie 
op het etiket van biologische wijnen 
komen te staan:

a) toevoeging van gist;

b) het sulfietgehalte volgens de 
schaalverdeling 0-50 mg/l, 50-100 mg/l, 
100-150 mg/l;

Or. fr

Amendement 1316
Marc Tarabella

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel VI – punt 1.2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1.2 Biologische gist komt in biologische 
levensmiddelen of biologisch diervoeder 
niet tezamen met niet-biologische gist 
voor.

1.2 Biologische gist komt in biologische 
levensmiddelen of biologisch diervoeder 
niet tezamen met niet-biologische gist 
voor. De voor de bereiding van 
biologische wijnen gebruikte gist mag 
alleen van biologische oorsprong zijn.

Or. fr
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Amendement 1317
Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel VI – punt 1.3 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis) toevoeging aan het substraat 
(berekend als droge stof) van niet-
biologisch gistextract of gistautolysaten 
tot een niveau van 5 % is toegestaan voor 
de productie van biologische gist indien 
deze niet in biologische vorm beschikbaar 
is. 

Or. fr

Motivering

Biologische gist kan van verschillende substanties worden gemaakt, waaronder extracten of 
gistautolysaten. Als deze substanties niet voldoende in biologische vorm beschikbaar zijn 
mogen ze tot 5 % worden vervangen door traditionele gistextracten. Verder kan 
ammoniumfosfaat - dat in de biologische wetgeving van de Verenigde Staten verboden is -
worden vervangen door gistautolysaten. Aldus kan voor bepaalde biologische wijnboeren een 
technische impasse worden doorbroken die hen belette te exporteren.

Amendement 1318
Clara Eugenia Aguilera García

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel VI – punt 1.3 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis) de toevoeging van maximaal 5 %
niet-biologisch gistextract of autolysaat 
aan het substraat (berekend als droge 
stof) voor de productie van biologische 
gist.

Or. es

Motivering

Hiermee worden de huidige normen voor de productie van biologische gist weer 
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aangehouden.

Amendement 1319
Michel Dantin, Angélique Delahaye

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel VI – punt 1.3 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis) toevoeging aan het substraat 
(berekend als droge stof) van niet 
biologische gistextract of gistautolysaten 
tot een niveau van 5 % is toegestaan voor 
de productie van biologische gist.

Or. fr

Amendement 1320
Norbert Lins

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel VI – punt 1.3 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis) de toevoeging van maximaal 5 %
niet-biologisch gistextract of autolysaat 
aan het substraat (berekend als droge 
stof) is toegelaten voor de productie van 
biologische gist.

Or. en

Motivering

This amendment re-establishes the current rules of production of organic yeast (article 46 a 
regulation 889/2008). Yeast nutrition requires a source of nitrogen, phosphor, vitamins and 
minerals which can only be found in 5 % conventional yeast extract. This disposition was 
recommended in 2008 by an Independent Experts on Provisions on organic yeast.The 
modification of the current rules of production will bring a drastic reduction in the 
availability of organic yeast produced in the EU, which could reduce the availability of the 
global traditional fermented products produced with yeast like organic bread.
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Amendement 1321
Jens Rohde

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel VI – punt 1.3 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis) de toevoeging van maximaal 5 %
niet-biologisch gistextract of autolysaat 
aan het substraat (berekend als droge 
stof) is toegelaten voor de productie van 
biologische gist.

Or. en

Motivering

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.

Amendement 1322
Norbert Lins, Jens Gieseke

Voorstel voor een verordening
Bijlage V bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bijlage V bis

Specifieke voorschriften voor een 
Europese clearinginstelling

Afdeling 1

OPDRACHT EN TAKEN

1. Opdracht van de clearinginstelling

De clearinginstelling zorgt ervoor dat alle 
marktdeelnemers op deze snelgroeiende 
markt voor biologische producten over 
gelijke mededingingsvoorwaarden 
beschikken en dat er een eerlijke 
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mededinging is tussen de biologische 
producenten van de Unie en die van derde 
landen. De clearinginstelling waarborgt 
een ononderbroken uitwisseling van 
relevante informatie tussen 
marktdeelnemers en bevoegde autoriteiten 
en voert de nodige controles uit met het 
oog op de soepele werking van de sector. 
Op verzoek van de Commissie voert de 
clearinginstelling, op basis van de 
controleresultaten, wetenschappelijke 
bevindingen en overleg met de 
belanghebbenden van de biologische 
sector en andere belanghebbenden, 
beoordelingen uit zodat de Commissie de 
voorschriften in deze verordening of de 
bijlagen daarbij kan aanvullen.

2. Taken van de clearinginstelling

De taken van de clearinginstelling 
omvatten het volgende:

(a) het verstrekken van wetenschappelijk 
advies en technische ondersteuning met 
het oog op een betere uitvoering en de 
nodige controle op de naleving van deze 
verordening;

(b) het verzamelen, analyseren, bijhouden 
en samenvatten van wetenschappelijke en 
technische gegevens in de lidstaten en 
derde landen, als vastgesteld in en 
relevant voor de uitvoering van deze 
verordening;

(c) het vaststellen van 
communicatieprocedures en -
instrumenten, gegevensuitwisseling en 
informatie-uitwisseling tussen de 
clearinginstelling, de lidstaten en de 
accreditatieorganen, als vereist op grond 
van deze verordening;

(d) het ondersteunen van de erkenning 
van en het toezicht op controlerende 
autoriteiten en controleorganen in derde 
landen;

(e) het coördineren van de ontwikkeling 
van geharmoniseerde controlesystemen en 
het coördineren van informatie en acties 
in het geval van een vermoedelijk geval 
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van niet-naleving waarbij meerdere 
lidstaten of derde landen zijn betrokken 
(artikelen 20 bis en 26 ter);

(f) het beheren en bijwerken van alle 
desbetreffende lijsten van erkende 
controleorganen en -autoriteiten voor 
derde landen krachtens artikel 29, lid 4;

(g) het vergemakkelijken en coördineren 
van de goedkeuring van gelijkwaardige 
normen in overeenstemming met artikel 
30 ter en het dienovereenkomstig beheren 
en bijwerken van de lijst van 
gelijkwaardige normen, alsook het 
bekendmaken van afwijkingen van de 
wetgeving van de Unie;

(h) het vergemakkelijken en coördineren 
van beoordelingsprocedures voor stoffen 
en herzieningen van de lijsten van 
toegelaten procedures en stoffen in 
overeenstemming met artikel 19;

(i) het controleren en coördineren van de 
ontwikkeling van de sector voor 
biologisch zaaigoed en de markt voor 
biologische diervoeders.

Or. de

Motivering

De precieze naam en details met betrekking tot de oprichting van deze Europese 
clearinginstelling moeten op een andere plek in deze verordening worden geregeld. Er moet 
aandacht worden besteed aan de vraag of de inhoudelijke bevoegdheden van de relevante 
afdeling van het Voedsel- en Veterinair Bureau (VVO) van de Europese Commissie kunnen 
worden gewijzigd/uitgebreid met de bovengenoemde inhoudelijke taken. In dat geval zou het 
aantal personeelsleden van deze afdeling op passende wijze moeten worden verhoogd. De 
oprichting van een nieuwe instelling zou op die manier worden voorkomen.
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