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Poprawka 1149
Elisabeth Köstinger, Norbert Lins

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część II – punkt 2.1.1 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) 12 miesięcy w przypadku bydła 
przeznaczonego do produkcji mięsnej, a w 
każdym przypadku przez co najmniej trzy 
czwarte ich życia;

a) 12 miesięcy w przypadku bydła 
przeznaczonego do produkcji mięsnej;

Or. de

Uzasadnienie

Ze względu na praktyczne stosowanie tych przepisów należy skreślić odniesienie do długości 
życia również w przypadku bydła przeznaczonego do produkcji mięsnej, tak samo jako w 
przypadku owiec i kóz.

Poprawka 1150
Jens Rohde

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część II – punkt 2.1.1 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) przedłużenie czasu naturalnego światła 
dziennego nie powinno przekraczać 
określonego maksimum uwzględniającego 
potrzeby etologiczne, warunki 
geograficzne i ogólne zdrowie 
produkowanych zwierząt; 12 miesięcy w 
przypadku bydła przeznaczonego do 
produkcji mięsnej, a w każdym przypadku 
przez co najmniej trzy czwarte ich życia;

a) przedłużenie czasu naturalnego światła 
dziennego nie powinno przekraczać 
określonego maksimum uwzględniającego 
potrzeby etologiczne, warunki 
geograficzne i ogólne zdrowie 
produkowanych zwierząt; 12 miesięcy w 
przypadku bydła przeznaczonego do 
produkcji mięsnej;

Or. en

Uzasadnienie

Dodatkowy wymóg mówiący, że zwierzęta muszą być objęte zasadami produkcji ekologicznej 
przez co najmniej trzy czwarte ich życia sprawia, że trudno jest sprzedawać mięso 
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ekologiczne pochodzące od krów będących wcześniej krowami mlecznymi. Wymóg ten nigdy 
nie będzie miał zastosowania we wszystkich przypadkach. Nawet w przypadku bardzo starych 
krów konwersję można przeprowadzić w ciągu dwóch lat, jeżeli jednocześnie prowadzi się 
konwersję gruntu i zwierząt. Z tego względu nie istnieje logiczne uzasadnienie dla tego 
obciążenia administracyjnego i proponujemy uproszczenie oraz jasny i precyzyjny czas 
konwersji. Dwanaście miesięcy konwersji powinno być wystarczającym okresem w przypadku 
bydła.

Poprawka 1151
Marian Harkin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część II – punkt 2.1.2 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) niezależnie od przepisów lit. a), należy 
zapewnić dostęp do pastwisk lub obszarów 
na otwartej przestrzeni bykom 
ponadrocznym;

(Nie dotyczy polskiej wersji językowej)

Or. en

Poprawka 1152
Anja Hazekamp, Stefan Eck

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część II – punkt 2.1.2 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) w przypadku gdy bydło, owce i kozy
mają dostęp do pastwisk w okresie 
wypasu, a system pomieszczeń zimowych 
daje zwierzętom swobodę ruchu, 
w miesiącach zimowych można odstąpić 
od obowiązku zapewnienia im obszarów 
na otwartej przestrzeni;

c) bydło, owce i kozy powinny mieć stały
dostęp do otwartych przestrzeni w 
miesiącach zimowych, przynajmniej przez 
kilka dni dziennie, jeżeli tylko pozwalają 
na to warunki atmosferyczne;

Or. en

Poprawka 1153
Anna Maria Corazza Bildt
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część II – punkt 2.1.2 – ustęp 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) z wyjątkiem corocznego okresu, gdy 
zwierzęta są na sezonowym wypasie, o 
którym mowa w pkt 1.4.2.2, co najmniej
90 % paszy pochodzi z gospodarstwa 
rolnego utrzymującego te zwierzęta lub, w 
przypadku gdy nie jest to możliwe, jest 
produkowane we współpracy z innymi 
gospodarstwami ekologicznymi
znajdującymi się w tym samym regionie;

d) z wyjątkiem corocznego okresu, gdy 
zwierzęta są na sezonowym wypasie, o 
którym mowa w pkt 1.4.2.2, co najmniej
60 % paszy pochodzi z gospodarstwa 
rolnego utrzymującego te zwierzęta lub, w 
przypadku gdy nie jest to możliwe, jest 
produkowane we współpracy z innymi 
gospodarstwami ekologicznymi;

Or. en

Poprawka 1154
Fredrick Federley

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część II – punkt 2.1.2 – ustęp 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) z wyjątkiem corocznego okresu, gdy 
zwierzęta są na sezonowym wypasie, o 
którym mowa w pkt 1.4.2.2, co najmniej
90 % paszy pochodzi z gospodarstwa 
rolnego utrzymującego te zwierzęta lub, w 
przypadku gdy nie jest to możliwe, jest 
produkowane we współpracy z innymi 
gospodarstwami ekologicznymi
znajdującymi się w tym samym regionie;

d) z wyjątkiem corocznego okresu, gdy 
zwierzęta są na sezonowym wypasie, o 
którym mowa w pkt 1.4.2.2, co najmniej
60 % paszy pochodzi z gospodarstwa 
rolnego utrzymującego te zwierzęta lub, w 
przypadku gdy nie jest to możliwe, jest 
produkowane we współpracy z innymi 
gospodarstwami ekologicznymi;

Or. en

Poprawka 1155
Clara Eugenia Aguilera García

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część II – punkt 2.1.2 – ustęp 1 – litera d
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) z wyjątkiem corocznego okresu, gdy 
zwierzęta są na sezonowym wypasie 
wymienionym w pkt 1.4.2.2, co najmniej 
90 % paszy pochodzi z gospodarstwa 
rolnego utrzymującego te zwierzęta lub, w 
przypadku gdy nie jest to możliwe, jest 
produkowane we współpracy z innymi 
gospodarstwami ekologicznymi 
znajdującymi się w tym samym regionie;

d) z wyjątkiem corocznego okresu, gdy 
zwierzęta są na sezonowym wypasie, o 
którym mowa w pkt 1.4.2.2, co najmniej 
60% paszy pochodzi z gospodarstwa 
rolnego utrzymującego te zwierzęta lub, w 
przypadku gdy nie jest to możliwe, jest 
produkowane we współpracy z innymi 
gospodarstwami ekologicznymi;

Or. es

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część II – punkt 2.1.2 – ustęp 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) z wyjątkiem corocznego okresu, gdy 
zwierzęta są na sezonowym wypasie, o 
którym mowa w pkt 1.4.2.2, co najmniej
90 % paszy pochodzi z gospodarstwa 
rolnego utrzymującego te zwierzęta lub, w 
przypadku gdy nie jest to możliwe, jest 
produkowane we współpracy z innymi 
gospodarstwami ekologicznymi 
znajdującymi się w tym samym regionie;

d) z wyjątkiem corocznego okresu, gdy 
zwierzęta są na sezonowym wypasie, o 
którym mowa w pkt 1.4.2.2, co najmniej
60 % paszy powinno się uzyskiwać z 
gospodarstwa rolnego utrzymującego te 
zwierzęta lub, w przypadku gdy nie jest to 
możliwe, jest produkowane we współpracy 
z innymi gospodarstwami ekologicznymi 
znajdującymi się w tym samym regionie;

Or. en

Poprawka 1157
Julie Girling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część II – punkt 2.1.2 – ustęp 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) z wyjątkiem corocznego okresu, gdy 
zwierzęta są na sezonowym wypasie, o 

d) z wyjątkiem corocznego okresu, gdy 
zwierzęta są na sezonowym wypasie, o 
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którym mowa w pkt 1.4.2.2, co najmniej
90 % paszy pochodzi z gospodarstwa 
rolnego utrzymującego te zwierzęta lub, w 
przypadku gdy nie jest to możliwe, jest 
produkowane we współpracy z innymi 
gospodarstwami ekologicznymi 
znajdującymi się w tym samym regionie;

którym mowa w pkt 1.4.2.2, co najmniej
60 % paszy pochodzi głównie z 
gospodarstwa rolnego utrzymującego te 
zwierzęta lub, w przypadku gdy nie jest to 
możliwe, jest produkowane we współpracy 
z innymi gospodarstwami ekologicznymi 
znajdującymi się w tym samym regionie;

Or. en

Poprawka 1158
Annie Schreijer-Pierik

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część II – punkt 2.1.2 – ustęp 1 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) system chowu bydła, owiec i kóz należy 
oprzeć na maksymalnym wykorzystaniu 
pastwisk, stosownie do ich dostępności 
w różnych porach roku. Co najmniej 60 % 
suchej masy dziennej dawki pokarmowej 
bydła, owiec i kóz powinna stanowić pasza 
objętościowa, zielona, susz paszowy lub 
kiszonka. Dopuszcza się obniżenie do 50 
% udziału tych pasz w odniesieniu do 
zwierząt przeznaczonych do produkcji 
mlecznej maksymalnie przez okres trzech 
miesięcy podczas wczesnej laktacji.

e) system chowu bydła, owiec i kóz należy 
oprzeć na maksymalnym wykorzystaniu 
pastwisk, stosownie do ich dostępności 
w różnych porach roku i jedynie wówczas, 
gdy pozwalają na to okoliczności.

Or. en

Poprawka 1159
Anja Hazekamp, Stefan Eck

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część II – punkt 2.1.2 – ustęp 1 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) system chowu bydła, owiec i kóz należy 
oprzeć na maksymalnym wykorzystaniu 
pastwisk, stosownie do ich dostępności 
w różnych porach roku. Co najmniej 60 % 

e) system chowu bydła, owiec i kóz należy 
oprzeć na maksymalnym wykorzystaniu 
pastwisk, stosownie do ich dostępności 
w różnych porach roku. Rasy wybiera się 
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suchej masy dziennej dawki pokarmowej 
bydła, owiec i kóz powinna stanowić pasza 
objętościowa, zielona, susz paszowy lub 
kiszonka. Dopuszcza się obniżenie do 50 
% udziału tych pasz w odniesieniu do 
zwierząt przeznaczonych do produkcji 
mlecznej maksymalnie przez okres trzech 
miesięcy podczas wczesnej laktacji.

w oparciu o ich zdolności 
przystosowawcze do lokalnych warunków 
wypasu oraz ich adekwatność pod 
względem innych uwarunkowań 
dietetycznych, w tym wymogów 
dotyczących paszy objętościowej, zielonej, 
suszu paszowego lub kiszonki. Co 
najmniej 60 % suchej masy dziennej dawki 
pokarmowej bydła, owiec i kóz powinna 
stanowić pasza objętościowa, zielona, susz 
paszowy lub kiszonka. Dopuszcza się 
obniżenie do 50 % udziału tych pasz w 
odniesieniu do zwierząt przeznaczonych do 
produkcji mlecznej maksymalnie przez 
okres trzech miesięcy podczas wczesnej 
laktacji.

Or. en

Poprawka 1160
Marian Harkin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część II – punkt 2.1.2 – ustęp 1 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) system chowu bydła, owiec i kóz należy 
oprzeć na maksymalnym wykorzystaniu 
pastwisk, stosownie do ich dostępności 
w różnych porach roku. Co najmniej 60 % 
suchej masy dziennej dawki pokarmowej 
bydła, owiec i kóz powinna stanowić pasza 
objętościowa, zielona, susz paszowy lub 
kiszonka. Dopuszcza się obniżenie do 50 
% udziału tych pasz w odniesieniu do 
zwierząt przeznaczonych do produkcji 
mlecznej maksymalnie przez okres trzech 
miesięcy podczas wczesnej laktacji.

e) system chowu bydła, owiec i kóz należy 
oprzeć na maksymalnym wykorzystaniu 
pastwisk, stosownie do ich dostępności 
w różnych porach roku, gdy pozwalają na 
to okoliczności. Co najmniej 60 % suchej 
masy dziennej dawki pokarmowej bydła, 
owiec i kóz powinna stanowić pasza 
objętościowa, zielona, susz paszowy lub 
kiszonka. Dopuszcza się obniżenie do 50 
% udziału tych pasz w odniesieniu do 
zwierząt przeznaczonych do produkcji 
mlecznej maksymalnie przez okres trzech 
miesięcy podczas wczesnej laktacji.

Or. en

Poprawka 1161
Elisabeth Köstinger, Norbert Lins, Herbert Dorfmann
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część II – punkt 2.1.2 – ustęp 1 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) w okresie ssania preferuje się karmienie 
bydła, owiec i kóz mlekiem matki przez 
minimalny okres trzech miesięcy w 
odniesieniu do bydła i 45 dni w odniesieniu 
do owiec i kóz.

f) w okresie ssania preferuje się karmienie 
bydła, owiec i kóz mlekiem matki lub 
mlekiem naturalnym przez minimalny 
okres trzech miesięcy w odniesieniu do 
bydła i 45 dni w odniesieniu do owiec i 
kóz.

Or. de

Poprawka 1162
Anja Hazekamp, Stefan Eck

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część II – punkt 2.1.3 – ustęp 1 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) trzymanie na uwięzi bydła, owiec i kóz 
jest zakazane przez cały czas, również w 
okresach, gdy wypas nie jest możliwy.
Wyjątki są dopuszczalne jedynie w 
odniesieniu do poszczególnych zwierząt 
przez ograniczony czas, w zakresie, w 
jakim jest to uzasadnione ze względów 
weterynaryjnych;

Or. en

Poprawka 1163
Anja Hazekamp, Stefan Eck

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część II – punkt 2.1.3 – ustęp 1 – litera b b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

bb) we wszystkich pomieszczeniach jest 
zapewniony dostęp do otwartego terenu, 
na którym zwierzęta mogą zażywać ruchu;
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Or. en

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część II – punkt 2.1.3 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) niezależnie od art. 3 ust. 1 akapit 
pierwszy lit. a) oraz art. 3 ust. 1 akapit 
drugi dyrektywy Rady 2008/119/WE70, 
trzymanie cieląt w wieku powyżej tygodnia 
życia w indywidualnych boksach jest
zabronione, chyba że w odniesieniu do
pojedynczych zwierząt przez ograniczony 
okres czasu oraz w takim zakresie, jak jest 
to konieczne ze względów 
weterynaryjnych.

c) niezależnie od art. 3 ust. 1 akapit 
pierwszy lit. a) oraz art. 3 ust. 1 akapit 
drugi dyrektywy Rady 2008/119/WE70,
jakakolwiek forma pojedynczego 
trzymania cieląt, w tym trzymanie cieląt w 
indywidualnych boksach, jest zabroniona, 
z wyjątkiem pojedynczych zwierząt przez 
ograniczony okres czasu, gdy jest to 
konieczne ze względów weterynaryjnych i 
tylko w takim zakresie. Jeżeli cielęta 
trzymane są w indywidualnych boksach z 
przyczyn weterynaryjnych, boksy te muszą 
mieć lite podłoże i zapewnioną wyściółkę 
ze słomy. Cielę powinno móc się 
swobodnie obracać, rozłożyć (wygodnie) i 
mieć kontakt wizualny z innymi cielętami.
Jeżeli chów nie odbywa się u boku matki, 
chów grupowy młodych cieląt jest 
dozwolony dopiero wówczas, gdy skończą 
one tydzień.

__________________ __________________
70 Dyrektywa Rady 2008/119/EWG z dnia 
18 grudnia 2008 r. ustanawiająca 
minimalne normy ochrony cieląt (Dz.U. L 
10 z 15.1.2009, s. 7)

70 Dyrektywa Rady 2008/119/EWG z dnia 
18 grudnia 2008 r. ustanawiająca 
minimalne normy ochrony cieląt (Dz.U. L 
10 z 15.1.2009, s. 7)

Or. en

Poprawka 1165
Anja Hazekamp, Stefan Eck

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część II – punkt 2.2.2 – ustęp 1 – litera a (nowa)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) przedłużenie czasu naturalnego światła 
dziennego nie powinno przekraczać 
określonego maksimum uwzględniającego 
potrzeby etologiczne, warunki 
geograficzne i ogólne zdrowie 
produkowanych zwierząt; zwierzęta 
koniowate muszą mieć zapewniony dostęp 
do pastwisk, kiedy tylko pozwalają na to 
warunki;

a) przedłużenie czasu naturalnego światła 
dziennego nie powinno przekraczać 
określonego maksimum uwzględniającego 
potrzeby etologiczne, warunki 
geograficzne i ogólne zdrowie 
produkowanych zwierząt; zwierzęta 
koniowate muszą mieć zapewniony dostęp 
do pastwisk i wypasu w okresach, kiedy
dostępna jest trawa; w pozostałych 
okresach zwierzęta koniowate powinny 
mieć dostęp do paszy objętościowej oraz 
do wybiegu na zewnątrz pozwalającego im 
na normalne zachowanie;

Or. en

Poprawka 1166
Anja Hazekamp, Stefan Eck

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część II – punkt 2.2.2 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) w przypadku gdy zwierzęta koniowate 
mają dostęp do pastwisk w okresie 
wypasu, a system pomieszczeń zimowych 
daje zwierzętom swobodę ruchu, 
w miesiącach zimowych można odstąpić 
od obowiązku zapewnienia im obszarów 
na otwartej przestrzeni.

skreślona

Or. en

Poprawka 1167
Anna Maria Corazza Bildt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część II – punkt 2.2.2 – ustęp 1 – litera c
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) z wyjątkiem corocznego okresu, gdy 
zwierzęta są na sezonowym wypasie 
wymienionym w pkt 1.4.2.2, co najmniej
90 % paszy pochodzi z gospodarstwa 
rolnego utrzymującego te zwierzęta lub, w 
przypadku gdy nie jest to możliwe, jest 
produkowane we współpracy z innymi 
gospodarstwami ekologicznymi
znajdującymi się w tym samym regionie;

c) z wyjątkiem corocznego okresu, gdy 
zwierzęta są na sezonowym wypasie 
wymienionym w pkt 1.4.2.2, co najmniej
60 % paszy pochodzi z gospodarstwa 
rolnego utrzymującego te zwierzęta lub, w 
przypadku gdy nie jest to możliwe, jest 
produkowane we współpracy z innymi 
gospodarstwami ekologicznymi;

Or. en

Poprawka 1168
Fredrick Federley

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część II – punkt 2.2.2 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) z wyjątkiem corocznego okresu, gdy 
zwierzęta są na sezonowym wypasie 
wymienionym w pkt 1.4.2.2, co najmniej
90 % paszy pochodzi z gospodarstwa 
rolnego utrzymującego te zwierzęta lub, w 
przypadku gdy nie jest to możliwe, jest 
produkowane we współpracy z innymi 
gospodarstwami ekologicznymi
znajdującymi się w tym samym regionie;

c) z wyjątkiem corocznego okresu, gdy 
zwierzęta są na sezonowym wypasie 
wymienionym w pkt 1.4.2.2, co najmniej
60 % paszy pochodzi z gospodarstwa 
rolnego utrzymującego te zwierzęta lub, w 
przypadku gdy nie jest to możliwe, jest 
produkowane we współpracy z innymi 
gospodarstwami ekologicznymi;

Or. en

Poprawka 1169
Clara Eugenia Aguilera García

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część II – punkt 2.2.2 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) z wyjątkiem corocznego okresu, gdy 
zwierzęta są na sezonowym wypasie 

c) z wyjątkiem corocznego okresu, gdy 
zwierzęta są na sezonowym wypasie, o 
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wymienionym w pkt 1.4.2.2, co najmniej 
90 % paszy pochodzi z gospodarstwa 
rolnego utrzymującego te zwierzęta lub, w 
przypadku gdy nie jest to możliwe, jest 
produkowane we współpracy z innymi 
gospodarstwami ekologicznymi 
znajdującymi się w tym samym regionie;

którym mowa w pkt 1.4.2.2, co najmniej 
60% paszy pochodzi z gospodarstwa 
rolnego utrzymującego te zwierzęta lub, w 
przypadku gdy nie jest to możliwe, jest 
produkowane we współpracy z innymi 
gospodarstwami ekologicznymi;

Or. es

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część II – punkt 2.2.2 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) z wyjątkiem corocznego okresu, gdy 
zwierzęta są na sezonowym wypasie 
wymienionym w pkt 1.4.2.2, co najmniej
90 % paszy pochodzi z gospodarstwa 
rolnego utrzymującego te zwierzęta lub, w 
przypadku gdy nie jest to możliwe, jest 
produkowane we współpracy z innymi 
gospodarstwami ekologicznymi 
znajdującymi się w tym samym regionie;

c) z wyjątkiem corocznego okresu, gdy 
zwierzęta są na sezonowym wypasie 
wymienionym w pkt 1.4.2.2, co najmniej
60 % paszy powinno się uzyskiwać w 
głównej mierze z gospodarstwa rolnego 
utrzymującego te zwierzęta lub, w 
przypadku gdy nie jest to możliwe, jest 
produkowane we współpracy z innymi 
gospodarstwami ekologicznymi 
znajdującymi się w tym samym regionie;

Or. en

Poprawka 1171
Julie Girling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część II – punkt 2.2.2 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) z wyjątkiem corocznego okresu, gdy 
zwierzęta są na sezonowym wypasie
wymienionym w pkt 1.4.2.2, co najmniej
90 % paszy pochodzi z gospodarstwa 
rolnego utrzymującego te zwierzęta lub, w 
przypadku gdy nie jest to możliwe, jest 

c) z wyjątkiem corocznego okresu, gdy 
zwierzęta są na sezonowym wypasie, o 
którym mowa w pkt 1.4.2.2, co najmniej
60 % paszy pochodzi głównie z 
gospodarstwa rolnego utrzymującego te 
zwierzęta lub, w przypadku gdy nie jest to 
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produkowane we współpracy z innymi 
gospodarstwami ekologicznymi 
znajdującymi się w tym samym regionie;

możliwe, jest produkowane we współpracy 
z innymi gospodarstwami ekologicznymi 
znajdującymi się w tym samym regionie;

Or. en

Poprawka 1172
Julie Girling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część II – punkt 2.2.2 – ustęp 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) system chowu zwierząt koniowatych 
opiera się na maksymalnym wykorzystaniu 
pastwisk, stosownie do ich dostępności 
w różnych porach roku. Co najmniej 60 % 
suchej masy dziennej dawki pokarmowej 
zwierząt koniowatych powinna stanowić 
pasza objętościowa, zielona, susz paszowy 
lub kiszonka;

d) system chowu zwierząt koniowatych 
opiera się na maksymalnym wykorzystaniu 
pastwisk, stosownie do ich dostępności 
w różnych porach roku. Jeżeli nie jest 
możliwe zapewnienie wyższego udziału 
paszy objętościowej, zastosowanie mają 
zasady minimalne, a jednocześnie 
przestrzega się wymogów dotyczących 
żywienia, zdrowia i dobrostanu rasy. Co 
najmniej 60 % suchej masy dziennej dawki 
pokarmowej zwierząt koniowatych 
powinna stanowić pasza objętościowa, 
zielona, susz paszowy lub kiszonka;

Or. en

Poprawka 1173
Julie Girling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część II – punkt 2.2.2 – ustęp 1 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) w okresie ssania preferuje się karmienie 
zwierząt koniowatych mlekiem matki przez 
minimalny okres trzech miesięcy;

e) w okresie ssania preferuje się karmienie 
zwierząt koniowatych mlekiem matki
ssanym bezpośrednio od matki do 
naturalnego czasu odsadzenia;

Or. en
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Poprawka 1174
Julie Girling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część II – punkt 2.2.3 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) przedłużenie czasu naturalnego światła 
dziennego nie powinno przekraczać 
określonego maksimum uwzględniającego 
potrzeby etologiczne, warunki 
geograficzne i ogólne zdrowie 
produkowanych zwierząt; w 
pomieszczeniach inwentarskich dla 
zwierząt koniowatych podłoga musi być 
gładka, ale nie śliska. Przynajmniej 
połowa powierzchni podłogi określona w 
tabeli dotyczącej minimalnej powierzchni 
dla zwierząt koniowatych, określona w pkt 
2.2.4, musi być lita, to znaczy nie może 
być zbudowana z listew ani krat;

a) przedłużenie czasu naturalnego światła 
dziennego nie powinno przekraczać 
określonego maksimum uwzględniającego 
potrzeby etologiczne, warunki 
geograficzne i ogólne zdrowie 
produkowanych zwierząt; w 
pomieszczeniach inwentarskich dla 
zwierząt koniowatych podłoga musi być 
gładka, ale nie śliska. Całkowita 
powierzchnia podłogi określona w tabeli 
dotyczącej minimalnej powierzchni dla 
zwierząt koniowatych, określona w pkt 
2.2.4, musi być lita, to znaczy nie może 
być zbudowana z listew ani krat;

Or. en

Poprawka 1175
José Bové

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część II – punkt 2.2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2.2a. Produkcja królików

(i) Gęstość obsady musi przestrzegać 
następujących warunków:

W pomieszczeniu:

– królice i ich mioty: 0,4 m²

– samce i kotne królice: 0,3 m²

– króliki rzeźne: 0,15 m²

Na zewnątrz (przenośne zagrody):

– królice i ich mioty: 2,4 m²
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– samce i kotne królice: 2 m²

– króliki rzeźne: 0,4 m²

(ii) Okres konwersji dla królików 
przeznaczonych do reprodukcji:

Każde wprowadzenie samców i samic 
pochodzenia nieekologicznego powoduje 
konieczność zastosowania okresu 
konwersji wynoszącego przynajmniej trzy 
miesiące, podczas którego przestrzegane 
są przepisy niniejszej specyfikacji.

(iii) Reprodukcja:

Minimalny wiek reproduktorów do 
pierwszego krycia wynosi 16 tygodni.
Liczba miotów na każdą samicę nie może 
przekraczać 6 rocznie.

Or. fr

Poprawka 1176
Franc Bogovič

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część II – punkt 2.2 a (nowy))

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2.2a. Hodowla królików

2.7.1. Konwersja

Króliki i produkty z królików mogą zostać 
uznane za ekologicznie po zachowaniu 
okresu konwersji długości przynajmniej 
trzech tygodni.

2.7.2. Szczególne warunki w 
pomieszczeniach oraz obsada

Do warunków w pomieszczeniach oraz 
obsady mają zastosowanie następujące 
zasady:

a) króliki muszą zawsze mieć dostęp do 
siana, za wyjątkiem okresu wegetacji, 
kiedy to musi być dostępna pasza zielona;

b) oprócz paszy, o której mowa w 
poprzednim ustępie, króliki muszą zawsze 
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mieć dostęp do gałęzi pokrytych korą 
służących im do gryzienia;

c) liczba zwierząt w pomieszczeniu nie 
może przekraczać:

(i) w przypadku zwierząt w wieku od 
odsadzenia do ośmiu tygodni: 8 zwierząt 
na m2 wewnętrznej powierzchni 
pomieszczenia;

(ii) w przypadku zwierząt w wieku powyżej 
ośmiu tygodni: 6 zwierząt na m2 

wewnętrznej powierzchni pomieszczenia;

d) wewnętrzna powierzchnia 
pomieszczenia musi być czysta, sucha i 
wyłożona ściółką z przeznaczeniem do 
leżenia; podłoga rusztowa jest dozwolona 
jedynie na 50% powierzchni wewnętrznej 
pomieszczenia, która powinna być 
wyłożona ściółką przez cały okres;

e) zaleca się wielopoziomowe ułożenie 
poszczególnych jednostek mieszkalnych w 
pomieszczeniu. Jeżeli poszczególne 
jednostki mieszkalne pomieszczenia 
ułożone są wielopoziomowo, jednostki 
ułożone wyżej nie są wliczane w rozmiar 
wewnętrznej powierzchni pomieszczenia.
Wyżej położone jednostki muszą być 
wykonane z solidnego materiału lub 
materiału stale przykrytego ściółką;

f) zwierzęta muszą mieć dostęp do 
wybiegów na otwartej przestrzeni. Jeżeli 
zwierzęta nie mają dostępu do wybiegów 
na otwartej przestrzeni, należy im 
zapewnić wybieg na przestrzeni 
zadaszonej. Wybieg musi być 
zabezpieczony i łatwy do wysprzątania;

g) minimalny rozmiar powierzchni 
zewnętrznej wynosi 0,125 m2 na zwierzę 
lub 8 zwierząt na m2;

h) zwierzęta muszą być chowane grupach 
do wielu sześciu miesięcy.

Indywidualny chów poszczególnych 
zwierząt jest niedozwolony, chyba że czas 
chowu w takich warunkach jest 
ograniczony oraz istnieje ważny powód, 
taki jak zapobieganie chorobom lub 
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leczenie weterynaryjne, bądź poród i 
karmienie oraz w celu umieszczenia 
zwierzęcia do celów reprodukcji.

Or. sl

Uzasadnienie

Konsumenci coraz częściej kupują ekologiczne produkty z dziczyzny oraz mięso królicze. 
Dlatego też należy również wprowadzić jednolite zasady chowu jelenia, muflona, daniela i 
królików na szczeblu UE.

Poprawka 1177
Peter Jahr

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część II – punkt 2.3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2.3. [...] skreślony

Or. de

Uzasadnienie

Do czasu przedłożenia sprawozdania w sprawie ekologicznego chowu trzody chlewnej i 
ekologicznego chowu drobiu, o którym mowa w art. 35 ust. 1a (nowym), obowiązywać 
powinny dotychczasowe przepisy rozporządzeń nr 834/2007 i nr 889/2008.

Poprawka 1178
Anna Maria Corazza Bildt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część II – punkt 2.3.2 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) przedłużenie czasu naturalnego światła 
dziennego nie powinno przekraczać 
określonego maksimum uwzględniającego 
potrzeby etologiczne, warunki 
geograficzne i ogólne zdrowie 
produkowanych zwierząt; co najmniej

a) przedłużenie czasu naturalnego światła 
dziennego nie powinno przekraczać 
określonego maksimum uwzględniającego 
potrzeby etologiczne, warunki 
geograficzne i ogólne zdrowie 
produkowanych zwierząt; co najmniej
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60 % paszy pochodzi z danego 
gospodarstwa rolnego lub, w przypadku 
gdy nie jest to możliwe, jest produkowane 
w tym samym regionie we współpracy z 
innymi gospodarstwami ekologicznymi lub
podmiotów produkujących pasze;

40 % paszy pochodzi z danego 
gospodarstwa rolnego lub, w przypadku 
gdy nie jest to możliwe, jest produkowane 
w tym samym regionie we współpracy z 
innymi gospodarstwami ekologicznymi lub
podmiotami działającymi na rynku pasz;

Or. en

Poprawka 1179
Fredrick Federley

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część II – punkt 2.3.2 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) przedłużenie czasu naturalnego światła 
dziennego nie powinno przekraczać 
określonego maksimum uwzględniającego 
potrzeby etologiczne, warunki 
geograficzne i ogólne zdrowie 
produkowanych zwierząt; co najmniej
60 % paszy pochodzi z danego 
gospodarstwa rolnego lub, w przypadku 
gdy nie jest to możliwe, jest produkowane
w tym samym regionie we współpracy z 
innymi gospodarstwami ekologicznymi lub
podmiotów produkujących pasze;

a) przedłużenie czasu naturalnego światła 
dziennego nie powinno przekraczać 
określonego maksimum uwzględniającego 
potrzeby etologiczne, warunki 
geograficzne i ogólne zdrowie 
produkowanych zwierząt; co najmniej
40 % paszy pochodzi z danego 
gospodarstwa rolnego lub, w przypadku 
gdy nie jest to możliwe, jest produkowane 
we współpracy z innymi gospodarstwami 
ekologicznymi lub podmiotami 
działającymi na rynku pasz;

Or. en

Poprawka 1180
Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część II – punkt 2.3.2 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) co najmniej 60 % paszy pochodzi z 
danego gospodarstwa rolnego lub, 
w przypadku gdy nie jest to możliwe, jest 
produkowane w tym samym regionie we 
współpracy z innymi gospodarstwami 

a) co najmniej 40 % paszy pochodzi z 
danego gospodarstwa rolnego lub, 
w przypadku gdy nie jest to możliwe, jest 
produkowane w tym samym regionie we 
współpracy z innymi gospodarstwami 
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ekologicznymi lub podmiotów 
produkujących pasze;

ekologicznymi lub podmiotów 
produkujących pasze; należy uwzględnić 
specyfikę regionów najbardziej 
oddalonych.

Przyjmując akt wykonawczy, Komisja 
wprowadza możliwość uwzględnienia 
specyfiki regionów najbardziej 
oddalonych.

Or. fr

Uzasadnienie

Konieczne jest uwzględnienie specyfiki regionów najbardziej oddalonych, które mogą 
napotykać problemy z lokalnym zaopatrzeniem.

Poprawka 1181
Michel Dantin, Angélique Delahaye

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część II – punkt 2.3.2 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) co najmniej 60 % paszy pochodzi z 
danego gospodarstwa rolnego lub, 
w przypadku gdy nie jest to możliwe, jest 
produkowane w tym samym regionie we 
współpracy z innymi gospodarstwami 
ekologicznymi lub podmiotów 
produkujących pasze;

a) co najmniej 40 % paszy pochodzi z 
danego gospodarstwa rolnego lub, 
w przypadku gdy nie jest to możliwe, jest 
produkowane w tym samym regionie we 
współpracy z innymi gospodarstwami 
ekologicznymi lub podmiotów 
produkujących pasze; Należy uwzględnić 
specyfikę regionów najbardziej 
oddalonych.

Or. fr

Poprawka 1182
Clara Eugenia Aguilera García

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część II – punkt 2.3.2 – ustęp 1 – litera a
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) co najmniej 60 % paszy pochodzi z 
danego gospodarstwa rolnego lub, 
w przypadku gdy nie jest to możliwe, jest 
produkowane w tym samym regionie we 
współpracy z innymi gospodarstwami 
ekologicznymi lub podmiotów 
produkujących pasze;

a) co najmniej 20 % paszy pochodzi z 
danego gospodarstwa rolnego lub, 
w przypadku gdy nie jest to możliwe, jest 
produkowane we współpracy z innymi 
gospodarstwami ekologicznymi lub 
podmiotami produkującymi pasze;

Or. es

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część II – punkt 2.3.2 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) przedłużenie czasu naturalnego światła 
dziennego nie powinno przekraczać 
określonego maksimum uwzględniającego 
potrzeby etologiczne, warunki 
geograficzne i ogólne zdrowie 
produkowanych zwierząt; co najmniej
60 % paszy pochodzi z danego 
gospodarstwa rolnego lub, w przypadku 
gdy nie jest to możliwe, jest produkowane 
w tym samym regionie we współpracy z 
innymi gospodarstwami ekologicznymi lub
podmiotów produkujących pasze;

a) przedłużenie czasu naturalnego światła 
dziennego nie powinno przekraczać 
określonego maksimum uwzględniającego 
potrzeby etologiczne, warunki 
geograficzne i ogólne zdrowie 
produkowanych zwierząt; co najmniej 20%
paszy uzyskuje się przede wszystkim z 
danego gospodarstwa rolnego lub, w 
przypadku gdy nie jest to możliwe, jest 
produkowane w tym samym regionie we 
współpracy z innymi gospodarstwami 
ekologicznymi lub podmiotami 
działającymi na rynku pasz;

Or. en

Poprawka 1184
Julie Girling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część II – punkt 2.3.2 – ustęp 1 – litera a
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) przedłużenie czasu naturalnego światła 
dziennego nie powinno przekraczać 
określonego maksimum uwzględniającego 
potrzeby etologiczne, warunki 
geograficzne i ogólne zdrowie 
produkowanych zwierząt; co najmniej
60 % paszy pochodzi z danego 
gospodarstwa rolnego lub, w przypadku 
gdy nie jest to możliwe, jest produkowane 
w tym samym regionie we współpracy z 
innymi gospodarstwami ekologicznymi lub
podmiotów produkujących pasze;

a) przedłużenie czasu naturalnego światła 
dziennego nie powinno przekraczać 
określonego maksimum uwzględniającego 
potrzeby etologiczne, warunki 
geograficzne i ogólne zdrowie 
produkowanych zwierząt; co najmniej
20 % paszy pochodzi przede wszystkim z 
danego gospodarstwa rolnego lub, 
w przypadku gdy nie jest to możliwe, jest 
produkowane w tym samym regionie we 
współpracy z innymi gospodarstwami 
ekologicznymi lub podmiotami 
działającymi na rynku pasz;

Or. en

Poprawka 1185
Marian Harkin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część II – punkt 2.3.2 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) przedłużenie czasu naturalnego światła 
dziennego nie powinno przekraczać 
określonego maksimum uwzględniającego 
potrzeby etologiczne, warunki
geograficzne i ogólne zdrowie 
produkowanych zwierząt; co najmniej
60 % paszy pochodzi z danego 
gospodarstwa rolnego lub, w przypadku 
gdy nie jest to możliwe, jest produkowane 
w tym samym regionie we współpracy z 
innymi gospodarstwami ekologicznymi lub 
podmiotów produkujących pasze;

a) przedłużenie czasu naturalnego światła 
dziennego nie powinno przekraczać 
określonego maksimum uwzględniającego 
potrzeby etologiczne, warunki 
geograficzne i ogólne zdrowie 
produkowanych zwierząt; co najmniej
20 % paszy pochodzi z danego 
gospodarstwa rolnego lub, w przypadku 
gdy nie jest to możliwe, jest produkowane 
w tym samym regionie we współpracy z 
innymi gospodarstwami ekologicznymi lub 
podmiotów produkujących pasze;

Or. en

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



AM\1066371PL.doc 23/23 PE560.821v01-00

PL

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część II – punkt 2.3.2 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) przedłużenie czasu naturalnego światła 
dziennego nie powinno przekraczać 
określonego maksimum uwzględniającego 
potrzeby etologiczne, warunki 
geograficzne i ogólne zdrowie 
produkowanych zwierząt; co najmniej
60 % paszy pochodzi z danego 
gospodarstwa rolnego lub, w przypadku 
gdy nie jest to możliwe, jest produkowane 
w tym samym regionie we współpracy z 
innymi gospodarstwami ekologicznymi lub 
podmiotów produkujących pasze;

a) przedłużenie czasu naturalnego światła 
dziennego nie powinno przekraczać 
określonego maksimum uwzględniającego 
potrzeby etologiczne, warunki 
geograficzne i ogólne zdrowie 
produkowanych zwierząt; co najmniej
20 % paszy pochodzi z danego 
gospodarstwa rolnego lub, w przypadku 
gdy nie jest to możliwe, jest produkowane 
w tym samym regionie we współpracy z 
innymi gospodarstwami ekologicznymi lub 
podmiotów produkujących pasze;

Or. en

Poprawka 1187
Annie Schreijer-Pierik

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część II – punkt 2.3.2 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) przedłużenie czasu naturalnego światła 
dziennego nie powinno przekraczać 
określonego maksimum uwzględniającego 
potrzeby etologiczne, warunki 
geograficzne i ogólne zdrowie 
produkowanych zwierząt; co najmniej
60 % paszy pochodzi z danego 
gospodarstwa rolnego lub, w przypadku 
gdy nie jest to możliwe, jest produkowane 
w tym samym regionie we współpracy z 
innymi gospodarstwami ekologicznymi lub 
podmiotów produkujących pasze;

a) przedłużenie czasu naturalnego światła 
dziennego nie powinno przekraczać 
określonego maksimum uwzględniającego 
potrzeby etologiczne, warunki 
geograficzne i ogólne zdrowie 
produkowanych zwierząt; co najmniej
20 % paszy pochodzi z danego 
gospodarstwa rolnego lub, w przypadku 
gdy nie jest to możliwe, jest produkowane 
w tym samym regionie we współpracy z 
innymi gospodarstwami ekologicznymi lub 
podmiotów produkujących pasze;

Or. en
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Poprawka 1188
Ivan Jakovčić, Ulrike Müller, Jens Rohde

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część II – punkt 2.3.2 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) przedłużenie czasu naturalnego światła 
dziennego nie powinno przekraczać 
określonego maksimum uwzględniającego 
potrzeby etologiczne, warunki 
geograficzne i ogólne zdrowie 
produkowanych zwierząt; co najmniej
60 % paszy pochodzi z danego 
gospodarstwa rolnego lub, w przypadku 
gdy nie jest to możliwe, jest produkowane 
w tym samym regionie we współpracy z 
innymi gospodarstwami ekologicznymi lub 
podmiotów produkujących pasze;

a) przedłużenie czasu naturalnego światła 
dziennego nie powinno przekraczać 
określonego maksimum uwzględniającego 
potrzeby etologiczne, warunki 
geograficzne i ogólne zdrowie 
produkowanych zwierząt; co najmniej
20 % paszy pochodzi z danego 
gospodarstwa rolnego lub, w przypadku 
gdy nie jest to możliwe, jest produkowane 
w tym samym regionie we współpracy z 
innymi gospodarstwami ekologicznymi lub 
podmiotów produkujących pasze;

Or. en

Poprawka 1189
Fredrick Federley

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część II – punkt 2.3.2 – ustęp 1 – litera ca (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) czysta i świeża woda jest zawsze 
dostępna w wystarczającej ilości.

Or. en

Poprawka 1190
Michel Dantin, Angélique Delahaye

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część II – punkt 2.3.2 – ustęp 1 – litera ca (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) Aby zaspokoić podstawowe potrzeby 
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żywieniowe ekologicznej trzody chlewnej, 
zwłaszcza w zakresie białka i niezbędnych 
aminokwasów, a także w sytuacji, gdy 
rolnik nie jest w stanie zdobyć do żywienia 
zwierząt bogatych w białko surowców 
pochodzących wyłącznie z produkcji 
ekologicznej, możliwe jest stosowanie w 
żywieniu trzody chlewnej i drobiu pewnej 
proporcji bogatych w białko surowców 
pochodzących z produkcji 
nieekologicznej.

Maksymalny odsetek bogatych w białko 
surowców pochodzących z produkcji 
nieekologicznej dopuszczalny w żywieniu 
tych gatunków na każde 12 miesięcy 
wynosi 5%.

Wielkości te oblicza się w stosunku 
rocznym jako udział procentowy suchej 
masy pasz pochodzenia rolnego.

Or. fr

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część II – punkt 2.3.3 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) lochy należy trzymać w grupach, z 
wyjątkiem końcowego okresu ciąży i w 
okresie karmienia;

c) lochy należy trzymać w grupach, z 
wyjątkiem końcowego okresu ciąży i w 
okresie karmienia, w którym lochy mają 
możliwość swobodnego przemieszczania 
się w kojcach i są trzymane na uwięzi 
jedynie przez krótki czas, kiedy jest to 
bezwzględnie konieczne. Niezależnie od 
dodatkowych wymogów dotyczących 
słomy, kilka dni przed przewidywanym 
terminem prosienia lochom należy 
zapewnić słomę lub inny naturalny 
materiał w dostatecznej ilości, aby 
umożliwić im zbudowanie gniazda.

Or. en
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Poprawka 1192
Jens Rohde

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część II – punkt 2.3.3 – ustęp 1 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) wybiegi muszą umożliwiać trzodzie 
chlewnej załatwianie potrzeb 
fizjologicznych i rycie. Do celów rycia
można stosować różne podłoża.

e) wybiegi muszą umożliwiać trzodzie 
chlewnej załatwianie potrzeb 
fizjologicznych i aktywność. Do celów
zapewnienia aktywności można stosować 
różne udogodnienia.

Or. en

Uzasadnienie

Trzoda chlewna powinna mieć na obszarze umożliwiającym zażywanie ruchu udogodnienia, 
przy czym z materiałem z rycia trudno się obchodzić ze względu na opady i odprowadzanie 
obornika. Można by zapewniać udogodnienia do rycia wewnątrz kojca, podczas gdy inne 
udogodnienia można by oferować na zewnątrz, aby aktywizować świnie.

Poprawka 1193
Anja Hazekamp, Stefan Eck

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część II – punkt 2.3.3 – ustęp 1 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) wybiegi muszą umożliwiać trzodzie 
chlewnej załatwianie potrzeb 
fizjologicznych i rycie. Do celów rycia 
można stosować różne podłoża.

e) wybiegi muszą umożliwiać trzodzie 
chlewnej załatwianie potrzeb 
fizjologicznych i rycie. Do celów rycia 
można stosować dodatkowy materiał 
manipulacyjny, przy czym konieczny jest 
dostęp do gleby i słomy.

Or. en

Poprawka 1194
Paolo De Castro, Michela Giuffrida
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część II – punkt 2.3.4 – ustęp 2 – tabela

Tekst proponowany przez Komisję

Minimalna powierzchnia pomieszczeń i przestrzeni otwartych oraz inne cechy pomieszczeń dla 
trzody chlewnej jest następująca:

Powierzchnia pomieszczeń
(wewnętrzna powierzchnia netto dostępna dla 
zwierząt)

Powierzchnia wybiegu
(zewnętrzna, w tym pastwisko)

Minimalna masa 
żywa (kg)

M2/głowę M2/głowę

Lochy z prosiętami do 40 
dnia życia

7,5 na lochę 2,5

Pozostała trzoda chlewna do 
tuczu

maksymalnie 50 0,8 0,6
maksymalnie 85 1,1 0,8
maksymalnie 110 1,3 1

Prosięta powyżej 40 dnia 
życia i do 30 kg

0,6 0,4

Trzoda chlewna do rozrodu 2,5/ na samicę 1,9
6/ na samca 8,0

W przypadku gdy kojce 
są wykorzystywane do 
naturalnego 
zapłodnienia: 10 m2/na 
knura

Poprawka
Minimalna powierzchnia pomieszczeń i przestrzeni otwartych oraz inne cechy pomieszczeń dla trzody 

chlewnej jest następująca:

Powierzchnia pomieszczeń
(wewnętrzna powierzchnia netto dostępna dla 
zwierząt)

Powierzchnia wybiegu
(zewnętrzna, w tym pastwisko)

Minimalna masa 
żywa (kg)

M2/głowę M2/głowę

Lochy z prosiętami do 40 
dnia życia

7,5 na lochę 2,5

Pozostała trzoda chlewna do 
tuczu

maksymalnie 50 0,8 0,6
maksymalnie 85 1,1 0,8
maksymalnie 110 1,3 1
więcej niż 110 1,5 1,2

Prosięta powyżej 40 dnia 
życia i do 30 kg

0,6 0,4

Trzoda chlewna do rozrodu 2,5/ na samicę 1,9
6/ na samca 8,0
W przypadku gdy kojce 
są wykorzystywane do 
naturalnego 
zapłodnienia: 10 m2/na 
knura

Or. it
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Poprawka 1195
Marian Harkin
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część II – punkt 2.3.4 – ustęp 2 – tabela

Tekst proponowany przez Komisję

Minimalna powierzchnia pomieszczeń i przestrzeni otwartych oraz inne cechy pomieszczeń 
dla trzody chlewnej są następujące:

Powierzchnia pomieszczeń
(wewnętrzna powierzchnia netto dostępna dla 

zwierząt)

Powierzchnia wybiegu
(powierzchnia zewnętrzna, w tym 

pastwisko)
Minimalna masa 

żywa (kg)
M2/na głowę M2/na głowę

Lochy z prosiętami do 40 
dnia życia

7,5 na lochę 2,5

Pozostała trzoda chlewna do 
tuczu

maksymalnie 50 0,8 0,6
maksymalnie 85 1,1 0,8
maksymalnie 110 1,3 1

Prosięta powyżej 40 dnia 
życia i do 30 kg

0,6 0,4

Trzoda chlewna do rozrodu 2,5/na samicę 1,9
6/na samca 8,0
W przypadku gdy kojce 
są wykorzystywane do 
naturalnego 
zapłodnienia: 10 m2/na 
knura

Poprawka
Minimalna powierzchnia pomieszczeń i przestrzeni otwartych oraz inne cechy pomieszczeń 

dla trzody chlewnej są następujące:

Powierzchnia pomieszczeń
(wewnętrzna powierzchnia netto dostępna dla 

zwierząt)

Powierzchnia wybiegu
(powierzchnia zewnętrzna, w tym 

pastwisko)
Minimalna masa 

żywa (kg)
M2/na głowę M2/na głowę

Lochy z prosiętami do 40 
dnia życia

7,5 na lochę 2,5

Pozostała trzoda chlewna do 
tuczu

maksymalnie 50 0,8 0,6
maksymalnie 85 1,1 0,8
maksymalnie 110 1,5 1,2

Prosięta powyżej 40 dnia 
życia i do 30 kg

0,6 0,4

Trzoda chlewna do rozrodu 2,5/na samicę 1,9
6/na samca 8,0
W przypadku gdy kojce 
są wykorzystywane do 
naturalnego 
zapłodnienia: 10 m2/na 
knura

Or. en
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Poprawka 1196
Fredrick Federley

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część II – punkt 2.3.4 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Lochy z prosiętami do 40 dnia życia: 0–21 
dni 6,0 m2, 22–40 dni 7,5 m2

Or. en

Poprawka 1197
Peter Jahr

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część II – punkt 2.4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2.4. [...] skreślony

Or. de

Uzasadnienie

Do czasu przedłożenia sprawozdania w sprawie ekologicznego chowu trzody chlewnej i 
ekologicznego chowu drobiu, o którym mowa w art. 35 ust. 1a (nowym), obowiązywać 
powinny dotychczasowe przepisy rozporządzeń nr 834/2007 i nr 889/2008.

Poprawka 1198
Ulrike Müller

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część II – punkt 2.4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2.4. [...] skreślony

Or. de
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Uzasadnienie

Należy zachować przepisy dotyczące drobiu określone w dotychczasowych rozporządzeniach 
nr 834/2007 i nr 889/2008 (do czasu przedłożenia sprawozdania w sprawie zalecenia 
dotyczącego poprawek do art. 35).

Poprawka 1199
Anja Hazekamp, Stefan Eck

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część II – punkt 2.4.1 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W drobiu i wytworzonych z niego 
produktów zwierzęcych uznanie ich za 
ekologiczne wymaga stosowania reguł 
produkcji określonych w niniejszym 
rozporządzeniu przez co najmniej:

W drobiu i wytworzonych z niego 
produktów zwierzęcych uznanie ich za 
ekologiczne wymaga stosowania reguł 
produkcji określonych w niniejszym 
rozporządzeniu, w tym reguł odnoszących 
się do pochodzenia drobiu, przez co 
najmniej:

Or. en

Poprawka 1200
Anja Hazekamp, Stefan Eck

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część II – punkt 2.4.1 – ustęp 1 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) szybko rosnące linie drobiu są 
zabronione.

Or. en

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część II – punkt 2.4.2 – ustęp 1 – wprowadzenie
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Chów drobiu trwa do osiągnięcia przez 
niego minimalnego wieku ubojowego lub 
pochodzi on z wolno rosnących odmian 
drobiu określonych przez właściwy organ.
W przypadku gdy dany rolnik nie korzysta 
z wolno rosnących ras i linii drobiu, 
obowiązuje następujący minimalny wiek 
ubojowy:

Drób przeznaczony do produkcji mięsa 
musi pochodzić z odmian 
przystosowanych do hodowli na otwartej 
przestrzeni lub odmian wolno rosnących, 
tj. dających dzienny maksymalny średni 
przyrost masy ciała wynoszący 35 g/dzień 
na jednego kurczaka. Państwa 
członkowskie mogą określić bardziej 
rygorystyczne kryteria dotyczące wolnego 
rośnięcia.

Or. fr

Uzasadnienie

Aby przestrzegać jakości i dobrostanu zwierząt, należy wymagać, żeby ekologiczny drób 
przeznaczony do produkcji mięsa, zwłaszcza kurczaki przeznaczone do produkcji mięsa, 
pochodził z odmian wolno rosnących. Jest to podstawowe kryterium dające gwarancję jakości 
mięsa, a także odporności i przystosowania się drobiu do hodowli na otwartej przestrzeni. 
Krajowe definicje wolno rosnących odmian kurczaków są bardzo różne. Zgodnie z kompilacją 
dokonaną przez Komisję waha się to od 25 g/dzień do 45 g/dzień. Konieczna jest lepsza 
harmonizacja.

Poprawka 1202
Michel Dantin, Angélique Delahaye

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część II – punkt 2.4.2 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Chów drobiu trwa do osiągnięcia przez 
niego minimalnego wieku ubojowego lub 
pochodzi on z wolno rosnących odmian 
drobiu określonych przez właściwy organ.
W przypadku gdy dany rolnik nie korzysta 
z wolno rosnących ras i linii drobiu, 
obowiązuje następujący minimalny wiek 
ubojowy:

Drób przeznaczony do produkcji mięsa 
musi pochodzić z odmian 
przystosowanych do hodowli na otwartej 
przestrzeni lub odmian wolno rosnących, 
tj. dających dzienny maksymalny średni 
przyrost masy ciała wynoszący 35 g/dzień 
na jednego kurczaka. Państwa 
członkowskie mogą określić bardziej 
rygorystyczne kryteria dotyczące wolnego 
rośnięcia.

Or. fr
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Poprawka 1203
Anja Hazekamp, Stefan Eck

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część II – punkt 2.4.2 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Chów drobiu trwa do osiągnięcia przez 
niego minimalnego wieku ubojowego lub
pochodzi on z wolno rosnących odmian 
drobiu określonych przez właściwy organ.
W przypadku gdy dany rolnik nie korzysta 
z wolno rosnących ras i linii drobiu, 
obowiązuje następujący minimalny wiek 
ubojowy:

Drób pochodzi z wolno rosnących odmian 
drobiu, które spełniają ograniczone 
dzienne wskaźniki wzrostu zgodne z 
wyznaczonym minimalnym wiekiem 
hodowlanym poszczególnych gatunków.
Wspomniane wskaźniki wzrostu zostają 
włączone do niniejszego rozporządzenia.
Minimalny wiek ubojowy wynosi:

Or. en

Poprawka 1204
Jens Rohde

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część II – punkt 2.4.2 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Chów drobiu trwa do osiągnięcia przez 
niego minimalnego wieku ubojowego lub 
pochodzi on z wolno rosnących odmian 
drobiu określonych przez właściwy organ.
W przypadku gdy dany rolnik nie korzysta 
z wolno rosnących ras i linii drobiu, 
obowiązuje następujący minimalny wiek 
ubojowy:

Chów drobiu trwa do osiągnięcia przez 
niego minimalnego wieku ubojowego lub 
pochodzi on z wolno rosnących odmian 
drobiu określonych przez Komisję.
W przypadku gdy dany rolnik nie korzysta 
z wolno rosnących ras i linii drobiu, 
obowiązuje następujący minimalny wiek 
ubojowy:

Or. en

Uzasadnienie

Definiowanie wolno rosnących odmian powinno należeć do Komisji. Z uwagi na udział 
państw członkowskich w procesach decyzyjnych obserwuje się znaczne różnice w 
stosowanych praktykach, co jest przyczyną zakłóceń rynku. Krajowe definicje wolno 
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rosnących odmian obliczone w oparciu o maksymalne dzienne tempo wzrostu różnią się od 28 
do 50 g dziennie. Odpowiada to różnicy w czasie produkcji kurczęcia wynoszącym ok. 34 dni.

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część II – punkt 2.4.2 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) 81 dni w przypadku kurczaków; a) 70 dni w przypadku kurczaków;

Or. fr

Uzasadnienie

Aby dostosować się do większości praktyk europejskich, minimalny proponowany wiek 
kurczaków wynosi 70 dni, co odpowiada minimalnemu okresowi konwersji określonemu w pkt 
2.4.1 załącznika II do wniosku dotyczącego rozporządzenia.

Poprawka 1206
Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część II – punkt 2.4.2 – ustęp 1 – litera h

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

h) 140 dni w przypadku indyków i gęsi 
przeznaczonych do pieczenia; oraz

h) 140 dni w przypadku samic indyka, 
indyków i gęsi przeznaczonych do 
pieczenia sprzedawanych w całości; oraz

Or. fr

Uzasadnienie

Proponowany minimalny wiek przejęto z obecnego załącznika IV do rozporządzenia (WE) nr 
543/2008 w sprawie norm handlowych, dotyczącego rodzajów chowu: zob. d) „Tradycyjny 
chów wybiegowy” z rozróżnieniem, tak jak w rozporządzeniu, na samice indyka/indyki w 
kawałkach i w całości.
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Poprawka 1207
Michel Dantin, Angélique Delahaye

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część II – punkt 2.4.2 – ustęp 1 – litera h

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

h) 140 dni w przypadku indyków i gęsi 
przeznaczonych do pieczenia; oraz

h) 140 dni w przypadku samic indyka, 
indyków i gęsi przeznaczonych do 
pieczenia sprzedawanych w całości;

Or. fr

Poprawka 1208
Michel Dantin, Angélique Delahaye

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część II – punkt 2.4.2 – ustęp 1 – litera i

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

i) 100 dni w przypadku samic indyka. i) 98 dni w przypadku samic indyka 
przeznaczonych do pokrojenia na części i 
126 dni w przypadku indyków 
przeznaczonych do pokrojenia na części.

Or. fr

Poprawka 1209
Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część II – punkt 2.4.2 – ustęp 1 – litera i

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

i) 100 dni w przypadku samic indyka. i) 98 dni w przypadku samic indyka 
przeznaczonych do pokrojenia na części,

Or. fr
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Uzasadnienie

Proponowany minimalny wiek przejęto z obecnego załącznika IV do rozporządzenia (WE) nr 
543/2008 w sprawie norm handlowych, dotyczącego rodzajów chowu: zob. d) „Tradycyjny 
chów wybiegowy” z rozróżnieniem, tak jak w rozporządzeniu, na samice indyka/indyki w 
kawałkach i w całości.

Poprawka 1210
Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część II – punkt 2.4.2 – ustęp 1 – litera i a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ia) 126 dni w przypadku indyków 
przeznaczonych do pokrojenia na części.

Or. fr

Uzasadnienie

Proponowany minimalny wiek przejęto z obecnego załącznika IV do rozporządzenia (WE) nr 
543/2008 w sprawie norm handlowych, dotyczącego rodzajów chowu: zob. d) „Tradycyjny 
chów wybiegowy” z rozróżnieniem, tak jak w rozporządzeniu, na samice indyka/indyki w 
kawałkach i w całości.

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część II – punkt 2.4.2 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Kury nioski muszą pochodzić z odmian 
przystosowanych do hodowli na otwartej 
przestrzeni.

Or. fr

Poprawka 1212
Marian Harkin
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część II – punkt 2.4.2 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku gdy stado jest tworzone po 
raz pierwszy, jest odnawiane lub 
odbudowywane, a ekologicznie 
wyprodukowane stada rodzicielskie nie są 
dostępne w wystarczającej liczbie, drób 
nieekologiczny może być włączony do 
ekologicznej jednostki produkcji drobiu, z 
zastrzeżeniem że młode kury do produkcji 
jaj i drób przeznaczony do produkcji 
mięsa mają mniej niż trzy dni.

Or. en

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część II – punkt 2.4.2 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku gdy stado jest tworzone po 
raz pierwszy, jest odnawiane lub 
odbudowywane, a ekologicznie 
wyprodukowane stada rodzicielskie nie są 
dostępne w wystarczającej liczbie, drób 
nieekologiczny może być włączony do 
ekologicznej jednostki produkcji drobiu, z 
zastrzeżeniem że młode kury do produkcji 
jaj i drób przeznaczony do produkcji 
mięsa mają mniej niż trzy dni.

Or. en

Poprawka 1214
Anna Maria Corazza Bildt
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część II – punkt 2.4.3 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) przedłużenie czasu naturalnego światła 
dziennego nie powinno przekraczać 
określonego maksimum uwzględniającego 
potrzeby etologiczne, warunki 
geograficzne i ogólne zdrowie 
produkowanych zwierząt; co najmniej
60 % paszy pochodzi z danego 
gospodarstwa rolnego lub, w przypadku 
gdy nie jest to możliwe, jest produkowane
w tym samym regionie we współpracy z 
innymi gospodarstwami ekologicznymi lub
podmiotów produkujących pasze;

a) przedłużenie czasu naturalnego światła 
dziennego nie powinno przekraczać 
określonego maksimum uwzględniającego 
potrzeby etologiczne, warunki 
geograficzne i ogólne zdrowie 
produkowanych zwierząt; co najmniej
40 % paszy pochodzi z danego 
gospodarstwa rolnego lub, w przypadku 
gdy nie jest to możliwe, jest produkowane 
we współpracy z innymi gospodarstwami 
ekologicznymi lub podmiotami 
działającymi na rynku pasz;

Or. en

Poprawka 1215
Fredrick Federley

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część II – punkt 2.4.3 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) przedłużenie czasu naturalnego światła 
dziennego nie powinno przekraczać 
określonego maksimum uwzględniającego 
potrzeby etologiczne, warunki 
geograficzne i ogólne zdrowie 
produkowanych zwierząt; co najmniej
60 % paszy pochodzi z danego 
gospodarstwa rolnego lub, w przypadku 
gdy nie jest to możliwe, jest produkowane
w tym samym regionie we współpracy z 
innymi gospodarstwami ekologicznymi lub
podmiotów produkujących pasze;

a) przedłużenie czasu naturalnego światła 
dziennego nie powinno przekraczać 
określonego maksimum uwzględniającego 
potrzeby etologiczne, warunki 
geograficzne i ogólne zdrowie 
produkowanych zwierząt; co najmniej
40 % paszy pochodzi z danego 
gospodarstwa rolnego lub, w przypadku 
gdy nie jest to możliwe, jest produkowane 
we współpracy z innymi gospodarstwami 
ekologicznymi lub podmiotami 
działającymi na rynku pasz;

Or. en

Poprawka 1216
Clara Eugenia Aguilera García
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część II – punkt 2.4.3 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) co najmniej 60 % paszy pochodzi z 
danego gospodarstwa rolnego lub, 
w przypadku gdy nie jest to możliwe, jest 
produkowane w tym samym regionie we 
współpracy z innymi gospodarstwami 
ekologicznymi lub podmiotów 
produkujących pasze;

a) co najmniej 20 % paszy pochodzi z 
danego gospodarstwa rolnego lub, 
w przypadku gdy nie jest to możliwe, jest 
produkowane we współpracy z innymi 
gospodarstwami ekologicznymi lub 
podmiotami produkującymi pasze;

Or. es

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część II – punkt 2.4.3 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) przedłużenie czasu naturalnego światła 
dziennego nie powinno przekraczać 
określonego maksimum uwzględniającego 
potrzeby etologiczne, warunki 
geograficzne i ogólne zdrowie 
produkowanych zwierząt; co najmniej
60 % paszy pochodzi z danego 
gospodarstwa rolnego lub, w przypadku
gdy nie jest to możliwe, jest produkowane
w tym samym regionie we współpracy z 
innymi gospodarstwami ekologicznymi lub
podmiotów produkujących pasze;

a) przedłużenie czasu naturalnego światła 
dziennego nie powinno przekraczać 
określonego maksimum uwzględniającego 
potrzeby etologiczne, warunki 
geograficzne i ogólne zdrowie 
produkowanych zwierząt; co najmniej
20 % paszy uzyskuje się przede wszystkim
z danego gospodarstwa rolnego lub, w 
przypadku gdy nie jest to możliwe, jest 
produkowane w tym samym regionie we 
współpracy z innymi gospodarstwami 
ekologicznymi lub podmiotami 
działającymi na rynku pasz;

Or. en

Poprawka 1218
Julie Girling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część II – punkt 2.4.3 – ustęp 1 – litera a
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) przedłużenie czasu naturalnego światła 
dziennego nie powinno przekraczać 
określonego maksimum uwzględniającego 
potrzeby etologiczne, warunki 
geograficzne i ogólne zdrowie 
produkowanych zwierząt; co najmniej
60 % paszy pochodzi z danego 
gospodarstwa rolnego lub, w przypadku 
gdy nie jest to możliwe, jest produkowane 
w tym samym regionie we współpracy z 
innymi gospodarstwami ekologicznymi lub
podmiotów produkujących pasze;

a) przedłużenie czasu naturalnego światła 
dziennego nie powinno przekraczać 
określonego maksimum uwzględniającego 
potrzeby etologiczne, warunki 
geograficzne i ogólne zdrowie 
produkowanych zwierząt; co najmniej
20 % paszy pochodzi przede wszystkim z 
danego gospodarstwa rolnego lub, 
w przypadku gdy nie jest to możliwe, jest 
produkowane w tym samym regionie we 
współpracy z innymi gospodarstwami 
ekologicznymi lub podmiotami 
działającymi na rynku pasz;

Or. en

Poprawka 1219
Marian Harkin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część II – punkt 2.4.3 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) przedłużenie czasu naturalnego światła 
dziennego nie powinno przekraczać 
określonego maksimum uwzględniającego 
potrzeby etologiczne, warunki 
geograficzne i ogólne zdrowie 
produkowanych zwierząt; co najmniej
60 % paszy pochodzi z danego 
gospodarstwa rolnego lub, w przypadku 
gdy nie jest to możliwe, jest produkowane 
w tym samym regionie we współpracy z 
innymi gospodarstwami ekologicznymi lub
podmiotów produkujących pasze;

a) przedłużenie czasu naturalnego światła 
dziennego nie powinno przekraczać 
określonego maksimum uwzględniającego 
potrzeby etologiczne, warunki 
geograficzne i ogólne zdrowie 
produkowanych zwierząt; co najmniej
20 % paszy pochodzi z danego 
gospodarstwa rolnego lub, w przypadku 
gdy nie jest to możliwe, jest produkowane 
w tym samym regionie we współpracy z 
innymi gospodarstwami ekologicznymi lub
podmiotami działającymi na rynku pasz;

Or. en

Poprawka 1220
Janusz Wojciechowski, Beata Gosiewska, Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg, Jadwiga 
Wiśniewska
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część II – punkt 2.4.3 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) przedłużenie czasu naturalnego światła 
dziennego nie powinno przekraczać 
określonego maksimum uwzględniającego 
potrzeby etologiczne, warunki 
geograficzne i ogólne zdrowie 
produkowanych zwierząt; co najmniej
60 % paszy pochodzi z danego 
gospodarstwa rolnego lub, w przypadku 
gdy nie jest to możliwe, jest produkowane 
w tym samym regionie we współpracy z 
innymi gospodarstwami ekologicznymi lub
podmiotów produkujących pasze;

a) przedłużenie czasu naturalnego światła 
dziennego nie powinno przekraczać 
określonego maksimum uwzględniającego 
potrzeby etologiczne, warunki 
geograficzne i ogólne zdrowie 
produkowanych zwierząt; co najmniej
20 % paszy pochodzi z danego 
gospodarstwa rolnego lub, w przypadku 
gdy nie jest to możliwe, jest produkowane 
w tym samym regionie we współpracy z 
innymi gospodarstwami ekologicznymi lub
podmiotami działającymi na rynku pasz;

Or. en

Poprawka 1221
Annie Schreijer-Pierik

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część II – punkt 2.4.3 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) przedłużenie czasu naturalnego światła 
dziennego nie powinno przekraczać 
określonego maksimum uwzględniającego 
potrzeby etologiczne, warunki 
geograficzne i ogólne zdrowie 
produkowanych zwierząt; co najmniej
60 % paszy pochodzi z danego 
gospodarstwa rolnego lub, w przypadku 
gdy nie jest to możliwe, jest produkowane 
w tym samym regionie we współpracy z 
innymi gospodarstwami ekologicznymi lub
podmiotów produkujących pasze;

a) przedłużenie czasu naturalnego światła 
dziennego nie powinno przekraczać 
określonego maksimum uwzględniającego 
potrzeby etologiczne, warunki 
geograficzne i ogólne zdrowie 
produkowanych zwierząt; co najmniej
20 % paszy pochodzi z danego 
gospodarstwa rolnego lub, w przypadku 
gdy nie jest to możliwe, jest produkowane 
w tym samym regionie we współpracy z 
innymi gospodarstwami ekologicznymi lub
podmiotami działającymi na rynku pasz;

Or. en
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Poprawka 1222
Ivan Jakovčić, Ulrike Müller, Jens Rohde

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część II – punkt 2.4.3 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) przedłużenie czasu naturalnego światła 
dziennego nie powinno przekraczać 
określonego maksimum uwzględniającego 
potrzeby etologiczne, warunki 
geograficzne i ogólne zdrowie 
produkowanych zwierząt; co najmniej
60 % paszy pochodzi z danego 
gospodarstwa rolnego lub, w przypadku 
gdy nie jest to możliwe, jest produkowane 
w tym samym regionie we współpracy z 
innymi gospodarstwami ekologicznymi lub
podmiotów produkujących pasze;

a) przedłużenie czasu naturalnego światła 
dziennego nie powinno przekraczać 
określonego maksimum uwzględniającego 
potrzeby etologiczne, warunki 
geograficzne i ogólne zdrowie 
produkowanych zwierząt; co najmniej
20 % paszy pochodzi z danego 
gospodarstwa rolnego lub, w przypadku 
gdy nie jest to możliwe, jest produkowane 
w tym samym regionie we współpracy z 
innymi gospodarstwami ekologicznymi lub
podmiotami działającymi na rynku pasz;

Or. en

Poprawka 1223
Karin Kadenbach

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część II – punkt 2.4.4 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) ptactwo wodne ma dostęp do strumienia, 
stawu, jeziora lub sadzawki w każdym 
przypadku, gdy pozwalają na to warunki 
atmosferyczne i higieniczne, tak aby 
możliwe było zaspokojenie potrzeb 
specyficznych dla określonych gatunków i 
spełnienie warunków w zakresie 
dobrostanu zwierząt; gdy warunki 
atmosferyczne na to nie pozwalają ptactwo 
ma dostęp do wody, która umożliwia im 
zanurzenie głowy i wyczyszczenie 
upierzenia;

b) ptactwo wodne ma dostęp do strumienia, 
stawu, jeziora lub sadzawki w każdym 
przypadku, gdy pozwalają na to warunki 
atmosferyczne i higieniczne, tak aby 
możliwe było zaspokojenie potrzeb 
specyficznych dla określonych gatunków i 
spełnienie warunków w zakresie 
dobrostanu zwierząt; gdy warunki 
atmosferyczne na to nie pozwalają ptactwo 
ma dostęp do wody, która umożliwia im 
zanurzenie głowy i która jest 
wystarczająco głęboka, aby umożliwić 
zakrycie oczu i nozdrzy oraz polanie 
całego ciała wodą i wyczyszczenie 
upierzenia;
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Or. en

Poprawka 1224
Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część II – punkt 2.4.4 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) drób musi mieć dostęp do terenów na 
otwartej przestrzeni przynajmniej przez 
jedną trzecią część życia. Otwarte zagrody 
dla drobiu muszą być głównie pokryte 
roślinnością oraz być wyposażone
w urządzenia zabezpieczające, a także 
umożliwiać ptakom łatwy dostęp do poideł 
i karmników;

c) drób musi mieć dostęp do terenów na 
otwartej przestrzeni przynajmniej przez 
jedną trzecią część życia. Otwarte zagrody 
dla drobiu muszą być głównie pokryte 
roślinnością.

Or. fr

Uzasadnienie

Obecność poideł w otwartych zagrodach przyciąga dzikie ptaki i powoduje duże ryzyko w 
przypadku występowania ptasiej grypy. Z tego powodu Komisja Europejska odradza ich 
stawianie w przypadku występowania ptasiej grypy. Jest to nawet na stałe zabronione w 
niektórych państwach członkowskich. Roślinność w postaci krzewów i drzew pomaga 
drobiowi rozproszyć się na otwartej przestrzeni, nie jest więc konieczne umieszczanie 
dodatkowego wyposażenia ochronnego.

Poprawka 1225
Norbert Erdős

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część II – punkt 2.4.4 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) drób musi mieć dostęp do terenów na 
otwartej przestrzeni przynajmniej przez 
jedną trzecią część życia. Otwarte zagrody 
dla drobiu muszą być głównie pokryte 
roślinnością oraz być wyposażone 
w urządzenia zabezpieczające, a także 
umożliwiać ptakom łatwy dostęp do poideł 

c) drób musi mieć dostęp do terenów na 
otwartej przestrzeni przynajmniej przez 
jedną trzecią część życia. Otwarte zagrody 
dla drobiu muszą być głównie pokryte 
roślinnością;
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i karmników;

Or. xm

Uzasadnienie

Obecność poideł i karmników w zagrodach na otwartym powietrzu przyciąga dzikie ptactwo i 
stanowi zagrożenie w przypadkach ptasiej grypy. Dlatego też Komisja nie zaleca ich, a w 
niektórych państwach członkowskich są one wręcz zabronione. Wegetacja, przykładowo 
drzewa i krzewy, pomaga drobiowi rozpraszać się na otwartych przestrzeniach, w związku z 
czym nie jest potrzebny dodatkowy sprzęt ochronny.

Poprawka 1226
Anja Hazekamp, Stefan Eck

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część II – punkt 2.4.4 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) drób musi mieć dostęp do terenów na 
otwartej przestrzeni przynajmniej przez
jedną trzecią część życia. Otwarte zagrody 
dla drobiu muszą być głównie pokryte 
roślinnością oraz być wyposażone w 
urządzenia zabezpieczające, a także 
umożliwiać ptakom łatwy dostęp do poideł 
i karmników;

c) drób musi mieć dostęp do terenów na 
otwartej przestrzeni, w tym pastwisk lub 
obszarów zalesionych, przynajmniej przez
połowę życia. Otwarte zagrody dla drobiu 
muszą być głównie pokryte roślinnością 
oraz być wyposażone w urządzenia 
zabezpieczające zapewniające ptakom 
kryjówki i umożliwiające im grzebanie, a 
także umożliwiać im łatwy dostęp do
odpowiedniej liczby poideł i karmników.

Or. en

Poprawka 1227
Jens Rohde

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część II – punkt 2.4.4 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) drób musi mieć dostęp do terenów na 
otwartej przestrzeni przynajmniej przez 

c) drób musi mieć dostęp do terenów na 
otwartej przestrzeni przynajmniej przez 
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jedną trzecią część życia. Otwarte zagrody 
dla drobiu muszą być głównie pokryte 
roślinnością oraz być wyposażone
w urządzenia zabezpieczające, a także
umożliwiać ptakom łatwy dostęp do poideł
i karmników;

jedną trzecią część życia i przez cały czas 
od momentu pełnego opierzenia. Otwarte 
zagrody dla drobiu muszą być głównie 
pokryte roślinnością jednoroczną lub 
wieloletnią oraz być wyposażone w 
urządzenia zabezpieczające, a także
umożliwiać ptakom łatwy dostęp do poideł
i karmników;

Or. en

Uzasadnienie

Zarówno istniejący już tekst prawny, jak i nowy wniosek wymagają dalszej harmonizacji w 
celu zmniejszenia zakłóceń na rynku. Należy doprecyzować intencję sformułowania „jedną 
trzecią życia”, jak również bardziej szczegółowo określić wymagania dotyczące roślinności, 
aby ograniczyć do minimum potencjalne zakłócenia na rynku. Odmienna interpretacja 
skutkuje tym, że przy produkcji drobiu w niektórych państwach członkowskich wymaga się 
50% więcej terenów zewnętrznych na zwierzę niż w innych porównywalnych państwach 
członkowskich.

Poprawka 1228
Anja Hazekamp, Stefan Eck

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część II – punkt 2.4.4 – ustęp 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) jeżeli drób jest trzymany w 
pomieszczeniach zamkniętych w związku z 
ograniczeniami lub zobowiązaniami 
nałożonymi prawodawstwem Unii, ptaki 
muszą mieć stały dostęp do 
wystarczających ilości suchej paszy 
objętościowej i odpowiedniego materiału 
pozwalającego ptakom na zaspokojenie
swoich potrzeb etologicznych;

d) jeżeli drób jest trzymany w 
pomieszczeniach zamkniętych, między 
innymi w związku z ograniczeniami lub 
zobowiązaniami nałożonymi 
prawodawstwem Unii, ptaki muszą mieć 
stały dostęp do werandy (wybiegu 
zewnętrznego) oraz do wystarczających 
ilości suchej paszy objętościowej i 
odpowiedniego materiału pozwalającego 
ptakom na zaspokojenie ich potrzeb 
etologicznych. Ograniczenie dostępu do 
wybiegu zewnętrznego powinno być 
możliwe wyłącznie z uwagi na 
niekorzystne warunki atmosferyczne;

Or. en
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Poprawka 1229
Karin Kadenbach

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część II – punkt 2.4.4 – ustęp 1 – litera e – podpunkt i

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) przynajmniej jedna trzecia powierzchni 
podłogi musi być lita, to znaczy nie może 
być zbudowana z listew ani krat, oraz musi 
być pokryta ściółką, taką jak słoma, wióry 
drzewne, piasek lub torf;

(i) całkowita powierzchnia musi być lita, 
to znaczy nie może być zbudowana z 
listew ani krat, oraz musi być pokryta 
ściółką, taką jak słoma, wióry drzewne, 
piasek lub torf;

Or. en

Poprawka 1230
Karin Kadenbach

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część II – punkt 2.4.4 – ustęp 1 – litera e – podpunkt iii

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iii) drób musi być wyposażony w grzędy 
w ilości i rozmiarach proporcjonalnych do 
wielkości grupy i ptaków, zgodnie z tabelą 
dotyczącą minimalnej powierzchni 
pomieszczeń i przestrzeni otwartych oraz 
innych właściwości budynków 
odpowiednich do produkcji drobiu 
określonych w pkt 2.4.5;

(iii) drób musi być wyposażony w grzędy 
w ilości i rozmiarach proporcjonalnych do 
wielkości grupy i ptaków, zgodnie z tabelą 
dotyczącą minimalnej powierzchni 
pomieszczeń i przestrzeni otwartych oraz 
innych właściwości budynków 
odpowiednich do produkcji drobiu 
określonych w pkt 2.4.5. Grzędy należy 
również zapewnić ptakom w okresie 
lęgowym, nioskom i brojlerom. W razie 
konieczności należy zapewnić również 
bele słomy i przedmioty do dziobania.
Indykom należy zapewnić podniesione 
platformy;

Or. en

Poprawka 1231
Anja Hazekamp, Stefan Eck
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część II – punkt 2.4.4 – ustęp 1 – litera e – podpunkt iv

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iv) zewnętrzne granice kurnika, w tym 
jeśli to możliwe werandy, muszą mieć 
otwory wejściowe/wyjściowe o rozmiarach 
dostosowanych do wielkości ptaków, 
łączna długość tych otworów musi wynosić 
przynajmniej 4 m na 100 m² powierzchni 
pomieszczeń przeznaczonych dla ptaków.
W przypadku istnienia werandy łączna 
długość wewnętrznych otworów pomiędzy 
werandą a kurnikiem musi wynosić 2 m na 
100 m² powierzchni kurnika. Należy 
umożliwić całodobowy dostęp do werandy;

(iv) zewnętrzne granice kurnika, w tym 
jeśli to możliwe werandy, muszą mieć 
otwory wejściowe/wyjściowe o rozmiarach 
dostosowanych do wielkości ptaków, 
łączna długość tych otworów musi wynosić 
przynajmniej 4 m na 100 m² powierzchni 
pomieszczeń przeznaczonych dla ptaków.
Łączna długość wewnętrznych otworów 
pomiędzy werandą a kurnikiem musi 
wynosić 2 m na 100 m² powierzchni 
kurnika. Należy umożliwić całodobowy 
dostęp do werandy;

Or. en

Poprawka 1232
Jens Rohde

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część II – punkt 2.4.4 – ustęp 1 – litera e – podpunkt iv

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iv) zewnętrzne granice kurnika, w tym 
jeśli to możliwe werandy, muszą mieć 
otwory wejściowe/wyjściowe o rozmiarach 
dostosowanych do wielkości ptaków,
łączna długość tych otworów musi wynosić 
przynajmniej 4 m na 100 m² powierzchni 
pomieszczeń przeznaczonych dla ptaków.
W przypadku istnienia werandy łączna 
długość wewnętrznych otworów pomiędzy 
werandą a kurnikiem musi wynosić 2 m na 
100 m² powierzchni kurnika. Należy 
umożliwić całodobowy dostęp do werandy;

(iv) zewnętrzne granice kurnika, w tym 
jeśli to możliwe werandy, muszą mieć 
otwory wejściowe/wyjściowe o rozmiarach 
dostosowanych do wielkości ptaków, 
łączna długość tych otworów musi wynosić 
przynajmniej 4 m na 100 m² powierzchni 
pomieszczeń przeznaczonych dla ptaków.
W przypadku istnienia werandy łączna 
długość wewnętrznych otworów pomiędzy 
werandą a kurnikiem musi wynosić 1,5 m
na 100 m² powierzchni kurnika. Należy 
umożliwić całodobowy dostęp do werandy;

Or. en
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Uzasadnienie

Otwory między kurnikiem a werandą powinny być ograniczone do 1,5m/100 m2 powierzchni 
kurnika, aby ograniczyć przeciąg i potencjalnie śmiertelną flokulację zwierząt w kurniku. 
Negatywny wpływ przeciągu na systemy hodowli drobiu jest najwyraźniej dużym wyzwaniem 
w państwach nordyckich.

Poprawka 1233
Marco Zullo, Rosa D'Amato

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część II – punkt 2.4.4 – ustęp 1 – litera e – podpunkt vi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(vi) systemy wielopoziomowe mają nie 
więcej niż trzy poziomy powierzchni 
użytkowej, w tym parter. Odległość między 
poszczególnymi poziomami lub obszarami 
pośrednimi, takimi jak miejsca lęgowe, nie 
jest większa niż 1 m. Wyższe poziomy 
muszą być wyposażone w automatyczny 
system usuwania obornika;

skreślony

Or. it

Poprawka 1234
Clara Eugenia Aguilera García

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część II – punkt 2.4.4 – ustęp 1 – litera e – podpunkt vi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

vi) systemy wielopoziomowe mają nie 
więcej niż trzy poziomy powierzchni 
użytkowej, w tym parter. Odległość 
między poszczególnymi poziomami lub 
obszarami pośrednimi, takimi jak miejsca 
lęgowe, nie jest większa niż 1 m. Wyższe 
poziomy muszą być wyposażone w 
automatyczny system usuwania obornika;

Nie dotyczy polskiej wersji językowej.

Or. es
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Uzasadnienie

Nie dotyczy polskiej wersji językowej.

Poprawka 1235
Jens Rohde

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część II – punkt 2.4.4 – ustęp 1 – litera g

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

g) budynki opróżnia się ze zwierząt 
gospodarskich przed wprowadzeniem 
nowej partii chowanego drobiu. W tym 
czasie budynki i urządzenia należy 
wyczyścić i zdezynfekować. Ponadto po 
zakończeniu chowu każdej partii drobiu 
zagrody pozostawia się puste przez okres 
ustalony przez państwa członkowskie w 
celu odtworzenia roślinności. Wymagania 
te nie dotyczą przypadków niewielkich 
ilości drobiu, który nie jest trzymany 
w zagrodach i porusza się swobodnie przez 
cały dzień.

g) budynki opróżnia się ze zwierząt 
gospodarskich przed wprowadzeniem 
nowej partii chowanego drobiu. W tym 
czasie budynki i urządzenia należy 
wyczyścić i zdezynfekować. Ponadto po 
zakończeniu chowu każdej partii drobiu 
zagrody pozostawia się puste przez okres 
ustalony przez państwa członkowskie w 
celu odtworzenia roślinności. Wymagania 
te nie dotyczą przypadków niewielkich 
ilości drobiu, który nie jest trzymany 
w zagrodach i porusza się swobodnie przez 
cały dzień. Obszary na otwartej 
przestrzeni przeznaczone dla drobiu mogą 
być wykorzystywane w sposób ciągły, pod 
warunkiem że co najmniej 50 % 
powierzchni jest pokryte roślinnością 
jednoroczną lub wieloletnią. Dopuszcza 
się mieszaninę grup drzew i otwartej 
przestrzeni;

Or. en

Uzasadnienie

Najatrakcyjniejsze tereny dla drobiu – zdaniem działającej przy Komisji grupy eksperckiej 
ds. rolnictwa ekologicznego (EGTOP) – to tereny obejmujące roślinność mieszaną. Jeżeli 
zostanie zapewniona atrakcyjna roślinność, nie powinno być konieczne pozostawianie pustych 
obszarów, aby pozwolić roślinności odrosnąć. W chwili obecnej zauważa się bardzo 
odmienne interpretacje rozporządzenia, co skutkuje bardzo różnymi warunkami w 
poszczególnych państwach członkowskich.



AM\1066371PL.doc 49/49 PE560.821v01-00

PL

Poprawka 1236
Eric Andrieu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część II – punkt 2.4.5 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2.4.5. Gęstość obsady 2.4.5. Obornik

Or. fr

Uzasadnienie

Tekst i jego tytuł nie są jasne, należy je uściślić dzięki wskazaniu, że dotyczy obornika, 
odwołując się do obowiązującej dyrektywy. Każde państwo członkowskie dostosowało 
europejską dyrektywę w sprawie azotanów w zależności od swoich problemów 
środowiskowych. Konieczne jest pozostawienie możliwości oparcia się na przepisach 
krajowych, jak ma to miejsce w przypadku obecnego rozporządzenia w sprawie produkcji
ekologicznej (art. 15 ust. 2 rozporządzenia 889/2008).

Poprawka 1237
Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część II – punkt 2.4.5 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Liczba sztuk drobiu na hektar musi być 
zgodna z następującymi limitami:

Maksymalna ilość obornika na hektar nie 
przekracza limitu 170 kg azotu 
organicznego rocznie na hektar użytków 
rolnych. W tym celu liczba sztuk drobiu na 
hektar musi być zgodna z następującymi 
limitami lub jest obliczana na podstawie 
odpowiednich krajowych przepisów 
przyjętych w wyniku zastosowania 
dyrektywy 91/676/EWG:

Or. fr

Uzasadnienie

Tekst i jego tytuł nie są jasne, należy je uściślić dzięki wskazaniu, że dotyczy obornika, 
odwołując się do obowiązującej dyrektywy. Każde państwo członkowskie dostosowało 
europejską dyrektywę w sprawie azotanów w zależności od swoich problemów 
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środowiskowych. Konieczne jest pozostawienie możliwości oparcia się na przepisach 
krajowych, jak ma to miejsce w przypadku obecnego rozporządzenia w sprawie produkcji 
ekologicznej (art. 15 ust. 2 rozporządzenia 889/2008).

Poprawka 1238
Karin Kadenbach

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część II – punkt 2.4.5 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Liczba sztuk drobiu na hektar musi być 
zgodna z następującymi limitami:

Liczba sztuk drobiu na hektar musi być 
zgodna z następującymi limitami
określonymi w tabelach poniżej. W 
stosownych przypadkach określa się 
maksymalną liczbę zwierząt na grupę i na 
budynek gospodarski, aby zagwarantować 
spełnienie wymogów behawioralnych. W 
każdym przypadku maksyalny rozmiar 
grupy drobiu jest odpowiedni, aby 
zagwarantować rozpoznawanie się przez 
ptaki oraz tworzenie związków z 
wszystkimi członkami grupy. W razie 
konieczności limity te podlegają 
modyfikacji w celu zagwarantowania, by 
odwierciedlały one wymogi odnoszące się 
do wskaźników wzrostu. Ponadto w 
przypadkach gdy konieczne są czasowe 
ograniczenia dostępu do otwartej 
przestrzeni należy wprowadzić obniżenie 
gęstości obsady.

Or. en

Poprawka 1239
Michel Dantin, Angélique Delahaye

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część II – punkt 2.4.5 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Liczba sztuk drobiu na hektar musi być 
zgodna z następującymi limitami:

Liczba sztuk drobiu na hektar musi być 
zgodna z następującymi limitami lub jest 
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obliczana na podstawie odpowiednich 
krajowych przepisów przyjętych w wyniku 
zastosowania dyrektywy 91/676/EWG:

Or. fr

Poprawka 1240
Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część II – punkt 2.4.5 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Minimalna powierzchnia pomieszczeń i przestrzeni otwartych oraz inne cechy pomieszczeń dla 

ptaków z gatunku Gallus gallus jest następująca:

Ptaki 
hodowlane/rodz
ice

Młode osobniki Ptaki przeznaczone na tucz Kapłony Poziomy

Wiek Ptaki hodowlane Nioski
0-8 
tygodni

Nioski 9-
18 tygodni

Brojler 
starter
0-21 dni

Brojler 
finiszer
22-81 dni

22-150 dni Kury 
nioski od 
19 tygodni

Wewnętrzna 
gęstość 
obsady (liczba 
ptaków na m2 
powierzchni 
użytkowej) dla 
stałych i 
ruchomych 
kurników

6 ptaków 24 ptaki, 
maksymal
nie 21 kg 
masy 
żywej/m2

15 ptaków, 
maksymal
nie 21 kg 
masy 
żywej/m2

20 ptaków, 
maksymal
nie 21 kg 
masy 
żywej/m2

10 ptaków, 
maksymalnie 
21 kg masy 
żywej/m2

10 ptaków, 
maksymal
nie 21 kg 
masy 
żywej/m2

6 ptaków

Grzędy (cm) 18

Systemy 
wielopoziomo
we:
dodatkowe 
limity/m2 
powierzchni 
parteru (w tym 
weranda, 
jeżeli dostęp 
jest 
całodobowy)

9 ptaków 36 ptaków 
z 
wyłączenie
m 
powierzch
ni werandy

22 ptaki Normalnie nie dotyczy 9 ptaków

Ograniczenia 
wielkości 
stada

3 000 w tym 
samce

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

Gęstość 
obsady w 
otwartych 

4 1 4 1 4 4 4
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wybiegach 
(liczba ptaków 
na m2 z 
zachowaniem 
limitu 170 kg 
N/ha/rok
* podzielny w celu wyprodukowania 3x3000 lub 2x4800 partii

Poprawka
Minimalna powierzchnia pomieszczeń i przestrzeni otwartych oraz inne cechy pomieszczeń dla 

ptaków z gatunku Gallus gallus jest następująca:

Ptaki 
hodowlane/rod
zice

Młode osobniki Ptaki przeznaczone na tucz Kapłony Poziomy

Wiek Ptaki 
hodowlane

Nioski
0-8 tygodni

Nioski 9-
18 tygodni

Brojler 
starter
0-28 dni

Brojler 
finiszer
22-91 dni

91-150 dni Kury 
nioski od 
19 tygodni

Wewnętrzna 
gęstość 
obsady (liczba 
ptaków na m2

powierzchni 
użytkowej) dla 
stałych i 
ruchomych 
kurników

24 ptaki, 
maksymalni
e 25 kg 
masy 
żywej/m2

16 ptaków, 
maksymal
nie 25 kg 
masy 
żywej/m2

20 ptaków, 
maksymal
nie 25 kg 
masy
żywej/m2

10 ptaków, 
maksymalnie 
25 kg masy 
żywej/m2.
Jednakże w 
przypadku 
kurników 
przenośnych o 
powierzchni 
podłogi 
nieprzekraczaj
ącej 150 m2, 
które 
pozostają 
otwarte w 
nocy, gęstość 
obsady można 
zwiększyć do 
16 osobników, 
lecz nie więcej 
niż 30 kg 
masy żywej na 
m2,

6,5
ptaków, 
maksymal
nie 35 kg 
masy 
żywej/m2

9 ptaków 
na m2

powierzch
ni 
użytkowej 
poza 
werandą

Grzędy (cm) 15

Systemy 
wielopoziomo
we:
dodatkowe 
limity/m2 
powierzchni 
parteru (w tym 
weranda, 
jeżeli dostęp 
jest 
całodobowy)

36 ptaków z 
wyłączeniem 
powierzchni 
werandy

24 ptaki Normalnie nie dotyczy 9 ptaków

Ograniczenia 10 000* 10 000 maksymal maksymalnie maksymal maksymal



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

PL

wielkości 
stada

nie 1 stado 
na kurnik i 
4 kurniki 
na 
jednostkę 
produkcyjn
ą

1 stado na 
kurnik i 4 
kurniki na 
jednostkę 
produkcyjną

nie 1 stado 
na kurnik i 
4 kurniki 
na 
jednostkę 
produkcyjn
ą

nie 3000 i 
9000 na 
kurnik i 
maksymal
nie 18 000 
na 
gospodarst
wo

Gęstość 
obsady w 
otwartych 
wybiegach 
(liczba ptaków 
na m2 z 
zachowaniem 
limitu 170 kg 
N/ha/rok

4 1 2 4 4

* podzielny w celu wyprodukowania 3x3000 lub 2x4800 partii

Or. fr

Poprawka 1241
Michel Dantin and Angélique Delahaye

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część II – punkt 2.4.5 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Minimalna powierzchnia pomieszczeń i przestrzeni otwartych oraz inne cechy pomieszczeń dla ptaków 

z gatunku Gallus gallus jest następująca:

Ptaki 
hodowlane/rodz
ice

Młode osobniki Ptaki przeznaczone na tucz Kapłony Poziomy

Wiek Ptaki hodowlane Nioski
0-8 
tygodni

Nioski 9-
18 tygodni

Brojler 
starter
0-21 dni

Brojler 
finiszer
22-81 dni

22-150 dni Kury nioski 
od 19 
tygodni

Wewnętrzna 
gęstość 
obsady (liczba 
ptaków na m2 
powierzchni 
użytkowej) dla 
stałych i 
ruchomych 
kurników

6 ptaków 24 ptaki, 
maksymal
nie 21 kg 
masy 
żywej/m2

15 ptaków, 
maksymal
nie 21 kg 
masy 
żywej/m2

20 ptaków, 
maksymal
nie 21 kg 
masy 
żywej/m2

10 ptaków, 
maksymalnie 
21 kg masy 
żywej/m2

10 ptaków, 
maksymal
nie 21 kg 
masy 
żywej/m2

6 ptaków

Grzędy (cm) 18

Systemy 
wielopoziomo
we:

9 ptaków 36 ptaków 
z 
wyłączenie

22 ptaki Normalnie nie dotyczy 9 ptaków
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dodatkowe 
limity/m2 
powierzchni 
parteru (w tym 
weranda, 
jeżeli dostęp 
jest 
całodobowy)

m 
powierzch
ni werandy

Ograniczenia 
wielkości 
stada

3 000 w tym 
samce

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

Gęstość 
obsady w 
otwartych 
wybiegach 
(liczba ptaków 
na m2 z 
zachowaniem 
limitu 170 kg 
N/ha/rok

4 1 4 1 4 4 4

* podzielny w celu wyprodukowania 3x3000 lub 2x4800 partii

Poprawka
Minimalna powierzchnia pomieszczeń i przestrzeni otwartych oraz inne cechy pomieszczeń dla ptaków 

z gatunku Gallus gallus jest następująca:

Ptaki 
hodowlane/rod
zice

Młode osobniki Ptaki przeznaczone na tucz Kapłony Poziomy

Wiek Ptaki 
hodowlane

Nioski
0-8 tygodni

Nioski 9-
18 tygodni

Brojler 
starter
0-28 dni

Brojler 
finiszer
28-91 dni

91-150 dni Kury nioski 
od 19 
tygodni

Wewnętrzna 
gęstość 
obsady (liczba 
ptaków na m2 
powierzchni 
użytkowej) dla 
stałych i 
ruchomych 
kurników

6 ptaków 24 ptaki, 
maksymalni
e 25 kg 
masy 
żywej/m2

16 ptaków, 
maksymal
nie 25 kg 
masy 
żywej/m2

20 ptaków, 
maksymal
nie 25 kg 
masy 
żywej/m2

10 ptaków, 
maksymalnie 
25 kg masy 
żywej/m2

6,25 ptaka, 
maksymal
nie 35 kg 
masy 
żywej/m2

9 ptaków na 
m2

powierzchni 
użytkowej 
poza 
werandą

Grzędy (cm) 15

Systemy 
wielopoziomo
we:
dodatkowe 
limity/m2 
powierzchni 
parteru (w tym 
weranda, 
jeżeli dostęp 
jest 
całodobowy)

9 ptaków 36 ptaków z 
wyłączeniem 
powierzchni 
werandy

24 ptaki Normalnie nie dotyczy 9 ptaków

Ograniczenia 3 000 w tym 10 000* 10 000 10 000* 4 800 2 500 maksymalni
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wielkości 
stada

samce e 3000 i 
9000 na 
kurnik i 
18 000 na 
gospodarstw
o

Ograniczenie 
wielkości 
hodowli

maksymalnie 1 stado na kurnik i 4 
kurniki na jednostkę produkcyjną

Gęstość 
obsady w 
otwartych 
wybiegach 
(liczba ptaków 
na m2 z 
zachowaniem 
limitu 170 kg 
N/ha/rok

4 1 2 4 4

* podzielny w celu wyprodukowania 3x3000 lub 2x4800 partii

Or. fr

Poprawka 1242
Fredrick Federley

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część II – punkt 2.4.5 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Minimalna powierzchnia pomieszczeń i przestrzeni otwartych oraz inne cechy pomieszczeń dla ptaków 

z gatunku Gallus gallus jest następująca:

Ptaki 
hodowlane/rodz
ice

Młode osobniki Ptaki przeznaczone na tucz Kapłony Poziomy

Wiek Ptaki hodowlane Nioski 0–8 
tygodni

Nioski 9–
18 tygodni

Brojler 
starter 0–
21 dni

Brojler 
finiszer 22–81 
dni

22–150 dni Kury nioski 
od 19 
tygodni

Wewnętrzna 
gęstość 
obsady (liczba 
ptaków na m2

powierzchni 
użytkowej) dla 
stałych i 
ruchomych 
kurników

6 ptaków 24 ptaki, 
maksymal
nie 21 kg 
masy 
żywej/m2

15 ptaków, 
maksymal
nie 21 kg
masy 
żywej/m2

20 ptaków, 
maksymal
nie 21 kg 
masy 
żywej/m2

10 ptaków, 
maksymalnie 
21 kg masy 
żywej/m2

10 ptaków, 
maksymal
nie 21 kg 
masy 
żywej/m2

6 ptaków

Grzędy (cm) 18

Systemy 
wielopoziomo

9 ptaków 36 ptaków 
z 

22 ptaki Normalnie nie dotyczy 9 ptaków
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we:
dodatkowe 
limity/m2

powierzchni 
parteru (w tym 
weranda, 
jeżeli dostęp 
jest 
całodobowy)

wyłączenie
m 
powierzch
ni werandy

Ograniczenia 
wielkości 
stada

3 000 w tym 
samce

10 000* 3300 10 000* 4800 2500 3000

Gęstość 
obsady w 
otwartych 
wybiegach 
(liczba ptaków 
na m2 z 
zachowaniem 
limitu 170 kg 
N/ha/rok

4 1 4 1 4 4 4

* podzielny w celu wyprodukowania 3x3000 lub 2x4800 partii

Poprawka
Minimalna powierzchnia pomieszczeń i przestrzeni otwartych oraz inne cechy pomieszczeń dla ptaków 

z gatunku Gallus gallus jest następująca:

Ptaki 
hodowlane/rodz
ice

Młode osobniki Ptaki przeznaczone na tucz Kapłony Poziomy

Wiek Ptaki hodowlane Nioski 0–8 
tygodni

Nioski 9–
18 tygodni

Brojler 
starter 0–
21 dni

Brojler 
finiszer 22–81 
dni

Wiek Ptaki 
hodowlane

Wewnętrzna 
gęstość 
obsady (liczba 
ptaków na m2

powierzchni 
użytkowej) dla 
stałych i 
ruchomych 
kurników

6 ptaków maksymal
nie 21 kg 
masy 
żywej/m2

15 ptaków/
m2

maksymal
nie 21 kg 
masy 
żywej/m2

10 ptaków/m2 Wewnętrz
na gęstość 
obsady 
(liczba 
ptaków na 
m2

powierzch
ni 
użytkowej) 
dla stałych 
i 
ruchomych 
kurników

6 ptaków

Grzędy (cm) 18

Systemy 
wielopoziomo
we:
dodatkowe 
limity/m2

powierzchni 
parteru (w tym 

9 ptaków 36 ptaków 
z 
wyłączenie
m 
powierzch
ni werandy

22 ptaki Normalnie nie dotyczy 9 ptaków
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weranda, 
jeżeli dostęp 
jest 
całodobowy)

Ograniczenia 
wielkości 
stada

3 000 w tym 
samce

10 000* 3300 10 000* 4800 2500 3000 

Gęstość 
obsady w 
otwartych 
wybiegach 
(liczba ptaków 
na m2 z 
zachowaniem 
limitu 170 kg 
N/ha/rok

4 1 4 1 4 4 4

* podzielny w celu wyprodukowania 3x3000 lub 2x4800 partii

Or. en

Poprawka 1243
Jens Rohde

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część II – punkt 2.4.5 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Minimalna powierzchnia pomieszczeń i przestrzeni otwartych oraz inne cechy pomieszczeń dla ptaków 

z gatunku Gallus gallus jest następująca:

Ptaki 
hodowlane/rodz
ice

Młode osobniki Ptaki przeznaczone na tucz Kapłony Poziomy

Wiek Ptaki hodowlane Nioski 0–8 
tygodni

Nioski 9–
18 tygodni

Brojler 
starter
0–21 dni

Brojler 
finiszer
22–81 dni

22–150 dni Kury nioski 
od 19 
tygodni

Wewnętrzna 
gęstość 
obsady (liczba 
ptaków na m2

powierzchni 
użytkowej) dla 
stałych i 
ruchomych 
kurników

6 ptaków 24 ptaki, 
maksymal
nie 21 kg 
masy 
żywej/m2

15 ptaków, 
maksymal
nie 21 kg 
masy 
żywej/m2

20 ptaków, 
maksymal
nie 21 kg 
masy 
żywej/m2

10 ptaków, 
maksymalnie 
21 kg masy 
żywej/m2

10 ptaków, 
maksymal
nie 21 kg 
masy 
żywej/m2

6 ptaków

Grzędy (cm) 18

Systemy 
wielopoziomo
we:

9 ptaków 36 ptaków 
z 
wyłączenie

22 ptaki Normalnie nie dotyczy 9 ptaków
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dodatkowe 
limity/m2

powierzchni 
parteru (w tym 
weranda, 
jeżeli dostęp 
jest 
całodobowy)

m 
powierzch
ni werandy

Ograniczenia 
wielkości 
stada

3 000 w tym 
samce

10 000* 3300 10 000* 4800 2500 3000

Gęstość 
obsady w 
otwartych 
wybiegach 
(liczba ptaków 
na m2 z 
zachowaniem 
limitu 170 kg 
N/ha/rok

4 1 4 1 4 4 4

* podzielny w celu wyprodukowania 3x3000 lub 2x4800 partii

Poprawka
Minimalna powierzchnia pomieszczeń i przestrzeni otwartych oraz inne cechy pomieszczeń dla ptaków 

z gatunku Gallus gallus jest następująca:

Ptaki 
hodowlane/rodz
ice

Nioski Ptaki przeznaczone na tucz Kapłony Poziomy

Wiek Ptaki hodowlane Brojler 
starter

Brojler 
finiszer

22–150 dni Kury 
nioski od 
19 tygodni

Wewnętrzna 
gęstość 
obsady (liczba 
ptaków na m2

powierzchni 
użytkowej) dla 
stałych i 
ruchomych 
kurników

6 ptaków 15 ptaków, 
maksymal
nie 21 kg 
masy 
żywej/m2

15 ptaków, 
maksymal
nie 21 kg 
masy 
żywej/m2

20 ptaków, 
maksymal
nie 21 kg 
masy 
żywej/m2

10 ptaków, 
maksymalnie 
21 kg masy 
żywej/m2

10 ptaków, 
maksymal
nie 21 kg 
masy 
żywej/m2

6 ptaków

Grzędy (cm) 18

Systemy 
wielopoziomo
we:
dodatkowe 
limity/m2

powierzchni 
parteru (w tym 
weranda, 
jeżeli dostęp 
jest 
całodobowy)

12 ptaków 21 kg 
masy 
żywej/m2

21 kg 
masy 
żywej/m2

Normalnie nie dotyczy 12 ptaków
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Ograniczenia 
wielkości 
stada

3 000 w tym 
samce

10 000* 10 000 10 000* 4800 2500 3000

Gęstość 
obsady w 
otwartych 
wybiegach 
(liczba ptaków 
na m2 z 
zachowaniem 
limitu 170 kg 
N/ha/rok

4 1 1 1 1 4 4

* podzielny w celu wyprodukowania 3x3000 lub 2x4800 partii

Or. en

Uzasadnienie

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.

Poprawka 1244
Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część II – punkt 2.4.5 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję
Minimalna powierzchnia pomieszczeń i przestrzeni otwartych oraz inne cechy pomieszczeń dla ptaków z 

gatunku innego niż Gallus gallus są następujące:

Indyki Gęsi Kaczki Perliczki
Rodzaj Samiec Samica Wszystki

e
Kaczka 
pekińska

Samiec 
kaczki 
piżmowej

Samica 
kaczki 
piżmowej

Kaczka 
krzyżówka

Wszystkie

Wewnętrzna 
gęstość obsady 
(liczba ptaków 
na m2 
powierzchni 
użytkowej) dla 
stałych i 
ruchomych 
kurników

10, 
maksymal
nie 21 kg 
masy 
żywej/m2

10, 
maksymal
nie 21 kg 
masy 
żywej/m2

10, 
maksym
alnie 21
kg masy 
żywej/m2

10, 
maksyma
lnie 21
kg masy 
żywej/m2

10, 
maksymal
nie 21 kg 
masy 
żywej/m2

10, 
maksymal
nie 21 kg 
masy 
żywej/m2

10, 
maksymal
nie 21 kg 
masy 
żywej/m2

10, 
maksymal
nie 21 kg 
masy 
żywej/m2
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Grzędy (cm) 40 40 Normaln
ie nie 
dotyczy

Normaln
ie nie 
dotyczy

40 40 Normalnie 
nie dotyczy

20

Ograniczenia 
wielkości stada

2 500 2 500 2 500 4 000 
samic

3 200 4 000 3 200 5 200

3 200 
samców

Gęstość obsady 
w otwartych 
wybiegach 
(liczba ptaków 
na m2 z 
zachowaniem 
limitu 170 kg 
N/ha/rok

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

Poprawka
Minimalna powierzchnia pomieszczeń i przestrzeni otwartych oraz inne cechy pomieszczeń dla ptaków z 

gatunku innego niż Gallus gallus są następujące:

Indyki Gęsi Kaczki Perliczki
Rodzaj Samiec Samica Wszystki

e
Kaczka 
pekińska

Samiec 
kaczki 
piżmowej

Samica 
kaczki 
piżmowej

Kaczka 
krzyżówka

Wszystkie

Brojler starter 0-63 
dni

0-63 dni 0-35 dni 0-26 dni 0-35 dni 0-35 dni 0-35 dni 0-28 dni

Wewnętrzna gęstość 
obsady (liczba 
ptaków na m2 
powierzchni 
użytkowej) dla 
stałych i ruchomych 
kurników

6,5, 
maksy
malnie 
35 kg 
masy 
żywej/
m2

6,25, 
maksyma
lnie 35
kg masy 
żywej/m2

5, 
maksym
alnie 30
kg masy 
żywej/m2

8, 
maksyma
lnie 35
kg masy 
żywej/m2

8, 
maksymal
nie 35 kg 
masy 
żywej/m2

10, 
maksymal
nie 25 kg 
masy 
żywej/m2

8, 
maksymal
nie 35 kg 
masy 
żywej/m2

13, 
maksymal
nie 25 kg 
masy 
żywej/m2

Wewnętrzna gęstość 
obsady (liczba 
ptaków na m2

powierzchni 
użytkowej) dla 
ruchomych 
kurników o 
powierzchni podłogi 
poniżej 150 m2

16, maksymalnie 30 kg masy żywej/m2

Ograniczenia 
wielkości stada

2 500 2 500 2 500 4 000 
samic

3 200 4 000 3 200 5 200

3 200 
samców

Ograniczenie 
wielkości jednostek 
hodowlanych

maksymalnie 1 stado na kurnik i 4 kurniki na jednostkę produkcyjną

Gęstość obsady w 
otwartych wybiegach 
(liczba ptaków na 
m2 z zachowaniem 
limitu 170 kg 
N/ha/rok

6 6 10 2 2 2 3 2

Or. fr
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Uzasadnienie

Proponowane przepisy mają na celu lepsze dostosowanie do praktyk w poszczególnych 
państwach członkowskich i sprzyjanie konwersji konwencjonalnych hodowli przy 
jednoczesnym zapewnieniu wysokiego poziomu dobrostanu zwierząt.

Poprawka 1245
Michel Dantin, Angélique Delahaye

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część II – punkt 2.4.5 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję
Minimalna powierzchnia pomieszczeń i przestrzeni otwartych oraz inne cechy pomieszczeń dla ptaków z 

gatunku innego niż Gallus gallus są następujące:

Indyki Gęsi Kaczki Perliczki
Rodzaj Samiec Samica Wszystki

e
Kaczka 
pekińska

Samiec 
kaczki 
piżmowej

Samica 
kaczki 
piżmowej

Kaczka 
krzyżówka

Wszystkie

Wewnętrzna 
gęstość obsady 
(liczba ptaków 
na m2 
powierzchni 
użytkowej) dla 
stałych i 
ruchomych 
kurników

10, 
maksymal
nie 21 kg 
masy 
żywej/m2

10, 
maksymaln
ie 21 kg 
masy 
żywej/m2

10, 
maksym
alnie 21
kg masy 
żywej/m2

10, 
maksyma
lnie 21 kg 
masy 
żywej/m2

10, 
maksymal
nie 21 kg 
masy 
żywej/m2

10, 
maksymal
nie 21 kg 
masy 
żywej/m2

10, 
maksymal
nie 21 kg 
masy 
żywej/m2

10, 
maksymal
nie 21 kg 
masy 
żywej/m2

Grzędy (cm) 40 40 Normaln
ie nie 
dotyczy

Normalni
e nie 
dotyczy

40 40 Normalnie 
nie dotyczy

20

Ograniczenia 
wielkości stada

2 500 2 500 2 500 4 000 
samic
3 200 
samców

3 200 4 000 3 200 5 200

Gęstość obsady 
w otwartych 
wybiegach 
(liczba ptaków 
na m2 z 
zachowaniem 
limitu 170 kg 
N/ha/rok

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

Poprawka
Minimalna powierzchnia pomieszczeń i przestrzeni otwartych oraz inne cechy pomieszczeń dla ptaków z 

gatunku innego niż Gallus gallus są następujące:

Indyki Gęsi Kaczki Perliczki
Rodzaj Samiec Samica Wszystki

e
Kaczka 
pekińska

Samiec 
kaczki 

Samica 
kaczki 

Kaczka 
krzyżówka

Wszystkie
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piżmowej piżmowej
Brojler starter 0-63 dni 0-63 dni 0-35 dni 0-26 dni 0-35 dni 0-35 dni 0-35 dni 0-28 dni
Wewnętrzna 
gęstość obsady 
(liczba ptaków 
na m2 
powierzchni 
użytkowej) dla 
stałych i 
ruchomych 
kurników

6,25, 
maksymal
nie 35 kg 
masy 
żywej/m2

6,25, 
maksymal
nie 35 kg 
masy 
żywej/m2

5, 
maksym
alnie 30
kg masy 
żywej/m2

8, 
maksyma
lnie 35 kg 
masy 
żywej/m2

8, 
maksymal
nie 35 kg 
masy 
żywej/m2

10, 
maksymal
nie 25 kg 
masy 
żywej/m2

8, 
maksymal
nie 35 kg 
masy 
żywej/m2

13, 
maksymal
nie 25 kg 
masy 
żywej/m2

Wewnętrzna 
gęstość obsady 
(liczba ptaków 
na m2

powierzchni 
użytkowej) dla 
ruchomych 
kurników o 
powierzchni 
podłogi poniżej 
150 m2

16, maksymalnie 30 kg masy żywej/m2

Ograniczenia 
wielkości stada

2 500 2 500 2 500 4 000 
samic

3 200 4 000 3 200 5 200

3 200 
samców

Ograniczenie 
wielkości 
jednostek 
hodowlanych

maksymalnie 1 stado na kurnik i 4 kurniki na jednostkę produkcyjną

Gęstość obsady 
w otwartych 
wybiegach 
(liczba ptaków 
na m2 z 
zachowaniem 
limitu 170 kg 
N/ha/rok

6 6 10 2 2 2 3 2

Or. fr

Poprawka 1246
Norbert Lins, Jens Gieseke

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część II – punkt 2.4.5 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W jednym kurniku można przetrzymywać 
nie więcej niż 3 000 kur niosek. Do 
młodego drobiu stosuje się przepisy 
szczegółowe.
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Or. de

Poprawka 1247
Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część II – punkt 2.4.5 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2 a) całkowita powierzchnia użytkowa 
budynków przeznaczonych dla drobiu 
rzeźnego w każdej jednostce produkcyjnej 
nie przekracza 1 920 m²;

Or. fr

Uzasadnienie

Minimalna wielkość odpowiada gęstości obsady na otwartych wybiegach, a więc 4 m2

pomnożone przez 4800 kurczaków (graniczna wielkość stada ptaków rzeźnych z tabeli w 
załączniku II część II pkt 2.4.5), co daje 1920 m2.

Poprawka 1248
Michel Dantin, Angélique Delahaye

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część II – punkt 2.4.5 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a) całkowita powierzchnia użytkowa 
budynków przeznaczonych dla drobiu 
rzeźnego w każdej jednostce produkcyjnej 
nie przekracza 1 920 m²;

Or. fr

Poprawka 1249
Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część II – punkt 2.4.5 – ustęp 2 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

db) łączna liczba kur niosek nie może 
przekraczać 18 000 osobników na 
jednostkę produkcyjną i 9000 osobników 
na kurnik.

Or. fr

Poprawka 1250
Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część II – punkt 2.4.6 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) drób musi mieć dostęp do terenów na 
otwartej przestrzeni przynajmniej przez 
jedną trzecią część życia. w szczególności 
w ciągu całego dnia zapewniony jest stały 
dostęp do otwartej przestrzeni od możliwie 
jak najwcześniejszego wieku, w każdym 
razie gdy pozwalają na to warunki 
fizjologiczne i fizyczne, z wyjątkiem 
okresowych ograniczeń nałożonych na 
podstawie przepisów Unii;

a) kury nioski i drób rzeźny muszą mieć 
dostęp do terenów na otwartej przestrzeni 
przynajmniej przez jedną trzecią część 
życia z wyjątkiem okresowych ograniczeń 
nałożonych na podstawie przepisów Unii;

Or. fr

Uzasadnienie

Z powodów zdrowotnych nie ma możliwości wypuszczania na zewnątrz kur poniżej 18 
tygodnia życia (brak gwarancji ochrony poszczepiennej i ryzyko występowania salmonelli i 
mikoplazm na jajku), które następnie są kurami nioskami. Ponieważ stadium młodej kury 
stanowi jedną trzecią życia kury, przepisy te nie uniemożliwiają dania dostępu do otwartej 
przestrzeni przez większą część życia zwierzęcia.

Poprawka 1251
Michel Dantin, Angélique Delahaye

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część II – punkt 2.4.6 – ustęp 1 – litera a
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) drób musi mieć dostęp do terenów na 
otwartej przestrzeni przynajmniej przez 
jedną trzecią część życia. w szczególności 
w ciągu całego dnia zapewniony jest stały 
dostęp do otwartej przestrzeni od możliwie 
jak najwcześniejszego wieku, w każdym 
razie gdy pozwalają na to warunki 
fizjologiczne i fizyczne, z wyjątkiem 
okresowych ograniczeń nałożonych na 
podstawie przepisów Unii;

a) kury nioski i drób rzeźny muszą mieć 
dostęp do terenów na otwartej przestrzeni 
przynajmniej przez jedną trzecią część 
życia z wyjątkiem okresowych ograniczeń 
nałożonych na podstawie przepisów Unii;

Or. fr

Poprawka 1252
Norbert Erdős

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część II – punkt 2.4.6 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) drób musi mieć dostęp do terenów na 
otwartej przestrzeni przynajmniej przez 
jedną trzecią część życia. W szczególności 
w ciągu całego dnia zapewniony jest stały 
dostęp do otwartej przestrzeni od możliwie 
jak najwcześniejszego wieku, w każdym 
razie gdy pozwalają na to warunki 
fizjologiczne i fizyczne, z wyjątkiem 
okresowych ograniczeń nałożonych na 
podstawie przepisów Unii;

a) kury nioski i ptaki przeznaczone na tucz 
muszą mieć dostęp do terenów na otwartej 
przestrzeni przynajmniej przez jedną 
trzecią część życia, z wyjątkiem 
okresowych ograniczeń nałożonych na 
podstawie przepisów Unii;

Or. xm

Uzasadnienie

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 
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provisions do not prevent to comply with the access to outdoorsduring most of its life (as 
required in (a) of paragraph 2.4.6)

Poprawka 1253
Anja Hazekamp, Stefan Eck

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część II – punkt 2.4.6 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) przedłużenie czasu naturalnego światła 
dziennego nie powinno przekraczać 
określonego maksimum uwzględniającego 
potrzeby etologiczne, warunki 
geograficzne i ogólne zdrowie 
produkowanych zwierząt; drób musi mieć 
dostęp do terenów na otwartej przestrzeni
przynajmniej przez jedną trzecią część
życia. W szczególności w ciągu całego 
dnia zapewniony jest stały dostęp do 
otwartej przestrzeni od możliwie jak 
najwcześniejszego wieku, w każdym razie 
gdy pozwalają na to warunki fizjologiczne 
i fizyczne, z wyjątkiem okresowych 
ograniczeń nałożonych na podstawie 
przepisów Unii;

a) przedłużenie czasu naturalnego światła 
dziennego nie powinno przekraczać 
określonego maksimum uwzględniającego 
potrzeby etologiczne, warunki 
geograficzne i ogólne zdrowie 
produkowanych zwierząt; drób musi mieć 
dostęp do terenów na otwartej przestrzeni 
przez większość życia. W szczególności w 
ciągu całego dnia zapewniony jest stały 
dostęp do otwartej przestrzeni od możliwie 
jak najwcześniejszego wieku, w każdym 
razie gdy pozwalają na to warunki 
fizjologiczne i fizyczne, z wyjątkiem 
okresowych ograniczeń nałożonych z 
uwagi na złe warunki atmosferyczne lub 
na podstawie przepisów Unii;

Or. en

Poprawka 1254
Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część II – punkt 2.4.6 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) obszary na otwartej przestrzeni dla 
drobiu są głównie pokryte roślinnością 
złożoną z rozmaitego rodzaju roślin oraz 
wyposażone w urządzenia 
zabezpieczające, a także umożliwiają 
ptakom łatwy dostęp do poideł 
i karmników; Roślinność występująca na 

b) obszary na otwartej przestrzeni dla 
drobiu są głównie pokryte roślinnością.
Roślinność występująca na obszarze na 
otwartej przestrzeni musi być zbierana i 
usuwana w regularnych odstępach czasu w 
celu ograniczenia potencjalnych nadwyżek 
składników pokarmowych. Granice 
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obszarze na otwartej przestrzeni musi być 
zbierana i usuwana w regularnych 
odstępach czasu w celu ograniczenia 
potencjalnych nadwyżek składników 
pokarmowych. Granice wybiegów na 
otwartej przestrzeni nie mogą sięgać dalej 
niż 150 m od najbliższego otworu 
wyjściowego kurnika; Dopuszcza się 
jednak przedłużenie tej odległości do 350 
m od najbliższego otworu wyjściowego 
kurnika, pod warunkiem że na całej 
przestrzeni wybiegu równomiernie 
rozmieszczona jest wystarczająca liczba 
schronień i poideł, przy czym na jednym 
hektarze znajdują się co najmniej cztery 
schronienia;

wybiegów na otwartej przestrzeni nie mogą 
sięgać dalej niż 150 m od najbliższego 
otworu wyjściowego kurnika; Dopuszcza 
się jednak przedłużenie tej odległości do 
350 m od najbliższego otworu 
wyjściowego kurnika, pod warunkiem że 
na całej przestrzeni wybiegu równomiernie 
rozmieszczona jest wystarczająca liczba 
schronień lub wystarczająca ilość krzewów 
bądź drzew, przy czym na jednym hektarze 
znajdują się co najmniej cztery schronienia
lub kępy zadrzewione;

Or. fr

Uzasadnienie

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.

Poprawka 1255
Norbert Erdős

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część II – punkt 2.4.6 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) obszary na otwartej przestrzeni dla 
drobiu są głównie pokryte roślinnością 
złożoną z rozmaitego rodzaju roślin oraz 
wyposażone w urządzenia 
zabezpieczające, a także umożliwiają 
ptakom łatwy dostęp do poideł 
i karmników; Roślinność występująca na 

b) obszary na otwartej przestrzeni dla 
drobiu są głównie pokryte roślinnością 
złożoną z rozmaitego rodzaju roślin.
Roślinność występująca na obszarze na 
otwartej przestrzeni musi być zbierana i 
usuwana w regularnych odstępach czasu w 
celu ograniczenia potencjalnych nadwyżek 
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obszarze na otwartej przestrzeni musi być 
zbierana i usuwana w regularnych 
odstępach czasu w celu ograniczenia 
potencjalnych nadwyżek składników 
pokarmowych. Granice wybiegów na 
otwartej przestrzeni nie mogą sięgać dalej 
niż 150 m od najbliższego otworu 
wyjściowego kurnika. Dopuszcza się 
jednak przedłużenie tej odległości do 350 
m od najbliższego otworu wyjściowego 
kurnika, pod warunkiem że na całej 
przestrzeni wybiegu równomiernie 
rozmieszczona jest wystarczająca liczba 
schronień i poideł, przy czym na jednym 
hektarze znajdują się co najmniej cztery 
schronienia;

składników pokarmowych. Granice 
wybiegów na otwartej przestrzeni nie mogą 
sięgać dalej niż 150 m od najbliższego 
otworu wyjściowego kurnika. Dopuszcza 
się jednak przedłużenie tej odległości do 
350 m od najbliższego otworu 
wyjściowego kurnika, pod warunkiem że 
na całej przestrzeni wybiegu równomiernie 
rozmieszczona jest wystarczająca liczba 
schronień, zarośli lub obszarów 
zalesionych, przy czym na jednym 
hektarze znajdują się co najmniej cztery 
schronienia lub krzewy;

Or. xm

Uzasadnienie

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.

Poprawka 1256
Anja Hazekamp, Stefan Eck

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część II – punkt 2.4.6 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) obszary na otwartej przestrzeni dla 
drobiu są głównie pokryte roślinnością 
złożoną z rozmaitego rodzaju roślin oraz 
wyposażone w urządzenia zabezpieczające,
a także umożliwiają ptakom łatwy dostęp 
do poideł i karmników; Roślinność 
występująca na obszarze na otwartej 
przestrzeni musi być zbierana i usuwana w 
regularnych odstępach czasu w celu 

b) obszary na otwartej przestrzeni dla 
drobiu są głównie pokryte roślinnością 
złożoną z rozmaitego rodzaju roślin oraz 
wyposażone w urządzenia zabezpieczające
w odpowiedniej ilości, umożliwiające 
drobiowi łatwy dostęp do poideł 
i karmników. Urządzenia zabezpieczające 
powinny umożliwiać zwierzętom ukrycie 
się. Roślinność występująca na obszarze na 
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ograniczenia potencjalnych nadwyżek 
składników pokarmowych. Granice 
wybiegów na otwartej przestrzeni nie mogą 
sięgać dalej niż 150 m od najbliższego 
otworu wyjściowego kurnika. Dopuszcza 
się jednak przedłużenie tej odległości do 
350 m od najbliższego otworu 
wyjściowego kurnika, pod warunkiem że 
na całej przestrzeni wybiegu równomiernie 
rozmieszczona jest wystarczająca liczba 
schronień i poideł, przy czym na jednym 
hektarze znajdują się co najmniej cztery 
schronienia;

otwartej przestrzeni musi być zbierana i 
usuwana w regularnych odstępach czasu w 
celu ograniczenia potencjalnych nadwyżek 
składników pokarmowych. Granice 
wybiegów na otwartej przestrzeni nie mogą 
sięgać dalej niż 150 m od najbliższego 
otworu wyjściowego kurnika. Dopuszcza 
się jednak przedłużenie tej odległości do 
350 m od najbliższego otworu 
wyjściowego kurnika, pod warunkiem że 
na całej przestrzeni wybiegu równomiernie 
rozmieszczona jest wystarczająca liczba 
schronień i poideł, przy czym na jednym 
hektarze znajdują się co najmniej cztery 
schronienia;

Or. en

Poprawka 1257
Anja Hazekamp, Stefan Eck

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część II – punkt 2.4.6 – ustęp 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) jeżeli drób jest trzymany w 
pomieszczeniach zamkniętych w związku z 
ograniczeniami lub zobowiązaniami 
nałożonymi prawodawstwem Unii, ptaki 
muszą mieć stały dostęp do 
wystarczających ilości suchej paszy 
objętościowej i odpowiedniego materiału 
pozwalającego ptakom na zaspokojenie
swoich potrzeb etologicznych.

d) jeżeli drób jest trzymany w 
pomieszczeniach zamkniętych, między 
innymi w związku z ograniczeniami lub 
zobowiązaniami nałożonymi 
prawodawstwem Unii, ptaki muszą mieć 
stały dostęp do werandy (wybiegu 
zewnętrznego) oraz do wystarczających 
ilości suchej paszy objętościowej i 
odpowiedniego materiału pozwalającego 
ptakom na zaspokojenie ich potrzeb 
etologicznych.

Or. en

Poprawka 1258
Janusz Wojciechowski, Beata Gosiewska, Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg, Jadwiga 
Wiśniewska
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część II – punkt 2.4.7 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Skubanie żywego drobiu jest zakazane. Wymuszone karmienie i skubanie żywego 
drobiu jest zakazane.

Or. en

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część II – punkt 2.4.7 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2.3.4 a. Okaleczanie drobiu, w tym 
kastracja i przycinanie dzioba, jest 
zakazane. Zabiegi chirurgiczne są 
dozwolone jedynie w rzadkich 
przypadkach, o których decyduje się 
indywidualnie/w poszczególnych 
przypadkach i wyłącznie ze względu na 
zasadne powody związane z dobrostanem 
zwierząt. W takich sytuacjach należy 
obowiązkowo zapobiegać bólowi i 
cierpieniu poprzez zastosowanie 
odpowiedniego znieczulenia i 
przedłużonej analgezji. Zabiegi 
przeprowadzane są w najbardziej 
odpowiednim wieku zwierzęcia przez 
wykwalifikowany personel, chirurga 
weterynaryjnego. Jeżeli jest to możliwe, w 
celu rozwiązania konkretnych problemów 
związanych z hodowlą niewykastrowanych 
(całkowicie) samców, stosuje się 
niechirurgiczne rozwiązania 
alternatywne, obejmujące stosowanie 
właściwego doboru ras i właściwych 
praktyk chowu.

Or. en
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Poprawka 1260
Janusz Wojciechowski, Beata Gosiewska, Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg, Jadwiga 
Wiśniewska

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część II – punkt 2.4.7a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2.4.7 a. Okaleczanie drobiu, w tym 
kastracja i przycinanie dzioba, jest 
zakazane.

Or. en

Poprawka 1261
Clara Eugenia Aguilera García

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część II – punkt 2.5.5 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) pasieki muszą być umieszczane na 
obszarach, na których źródłem nektaru
i pyłku są zasadniczo rośliny uprawiane 
ekologicznie lub, odpowiednio, roślinność 
naturalna, lub lasy, które nie są zarządzane 
zgodnie z regułami produkcji ekologicznej,
lub uprawy poddawane jedynie działaniu 
metod o słabym stopniu oddziaływania na 
środowisko;

a) pasieki muszą być umieszczane na 
obszarach, na których źródłem nektaru i 
pyłku są zasadniczo rośliny uprawiane 
ekologicznie lub, odpowiednio, roślinność 
naturalna, lub lasy czy uprawy, które nie są 
zarządzane zgodnie z regułami produkcji 
ekologicznej, ale poddawane jedynie 
działaniu metod o słabym stopniu 
oddziaływania na środowisko, takich jak 
określone w art. 28 i 30 rozporządzenia 
(UE) nr 1305/2013;

Or. es

Uzasadnienie

Chodzi o doprecyzowanie terminologii.

Poprawka 1262
Jens Rohde
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część II – punkt 2.5.5 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) pasieka jest tak zlokalizowana, aby 
w promieniu 3 km od pasieki źródłami 
nektaru i pyłku były zasadniczo rośliny 
uprawiane metodami ekologicznymi lub 
roślinność naturalna lub rośliny 
uprawiane metodami o niewielkim 
wpływie na środowisko, odpowiadającymi 
metodom określonym w art. 28 i 30 
rozporządzenia (UE) nr 1305/2013, które 
nie stanowią zagrożenia dla kwalifikacji 
pasiek jako ekologicznych. Powyższe 
wymogi nie dotyczą obszarów, na których 
nie ma kwitnienia lub ule są w stanie 
uśpienia.

c) wytyczne powinny zostać opracowane 
przez grupę ekspertów Komisji EGTOP.

Or. en

Uzasadnienie

Konieczna jest dalsza harmonizacja w kwestii lokalizacji pasiek. Nie jest jasne, jak duży 
obszar tradycyjnego pola można przyjąć i jakie tradycyjne uprawy oraz źródła nektaru i 
pyłków są dozwolone w promieniu 3 km. W państwach członkowskich obserwuje się bardzo 
różne interpretacje.

Poprawka 1263
Jens Rohde

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część II – punkt 2.5.5 – ustęp 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) Ule i materiały stosowane w 
pszczelarstwie są wykonywane zasadniczo 
z naturalnych materiałów 
niestwarzających ryzyka skażenia 
środowiska ani produktów pszczelarskich.

d) ule i materiały stosowane w 
pszczelarstwie są wykonywane zasadniczo 
z materiałów niestwarzających ryzyka 
skażenia środowiska ani produktów 
pszczelarskich.

Or. en
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Uzasadnienie

Powinno się umożliwić pszczelarzom prowadzącym hodowlę ekologiczną stosowanie 
nowoczesnych uli z lżejszych materiałów. Ule styropianowe i podobne są z powodzeniem 
stosowane w tradycyjnym pszczelarstwie i nie zagraża to bezpieczeństwu żywności ani 
zdrowiu zwierząt.

Poprawka 1264
Franc Bogovič

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część II – punkt 2.6 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2.6. Hodowla danieli, muflonów i jeleni

2.6.1. Konwersja

Daniele, muflony, jelenie i produkty z 
nich mogą zostać uznane za ekologicznie 
po zachowaniu okresu konwersji długości 
przynajmniej sześciu miesięcy w 
przypadku daniela i muflona oraz 12 
miesięcy w przypadku jelenia.

2.6.2. Szczególne warunki w 
pomieszczeniach oraz obsada

Do warunków w pomieszczeniach oraz
obsady mają zastosowanie następujące 
zasady:

a) daniele, muflony i jelenie są hodowane 
w kojcach, o których mowa w lit. f).
Minimalny rozmiar kojca dla daniela i 
muflona wynosi 1 ha, zaś dla jelenia 2 ha. 
W przypadku hodowli kilku gatunków w 
jednym kojcu, minimalny rozmiar kojca 
wynosi 3 ha;

b) należy zapewnić możliwość wydzielenia 
przynajmniej dwóch wybiegów dla 
każdego kojca. Minimalny rozmiar kojca 
wynosi 0,5 ha dla danieli i muflonów oraz 
przynajmniej 1 ha dla jeleni lub kilku 
gatunków hodowanych we wspólnym 
kojcu;

c) zwierzęta muszą żyć w grupach.
Minimalna liczba dorosłych osobników w 
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kojcu musi wynosić trzy samice i jeden 
samiec dla każdego gatunku zwierząt.
Górna granica liczby zwierząt na hektar w 
kojcu wynosi:

(i) daniele i muflony: 10 dorosłych 
osobników na hektar;

(ii) jelenie: 5 dorosłych osobników na 
hektar;

d) w pierwszym roku życia zwierzęta 
hodowane w stadzie są uwzględniane w 
limicie, o którym mowa w poprzednim 
ustępie;

e) Indywidualny chów poszczególnych 
zwierząt jest niedozwolony, chyba że czas 
chowu w takich warunkach jest 
ograniczony oraz istnieje ważny powód, 
taki jak zapobieganie chorobom lub 
leczenie weterynaryjne;

f) do kojców mają zastosowanie 
następujące przepisy:

(i) kojec oznacza zagrodę, która musi 
posiadać część dającą zwierzętom 
schronienie przed niesprzyjającymi 
warunkami atmosferycznymi.
Niedozwolona jest hodowla ekologiczna 
zwierząt gospodarskich w kojcu 
znajdującym się na bardzo podmokłym 
lub bagiennym podłożu;

(ii) w kojcu należy zapewnić naturalne 
możliwości wypasu w okresie wegetacji.
Kojce, w których niemożliwy jest wypas w 
okresie wegetacji, są niedozwolone;

(iii) zwierzęta muszą mieć dostęp do 
kryjówek i schronień;

(iv) zwierzętom należy zagwarantować 
naturalne metody ścierania kopyt. Jeżeli 
nie wystarcza w tym względzie skład gleby, 
należy zapewnić możliwość ścierania 
kopyt innymi odpowiednimi sposobami 
(np. poprzez utwardzenie gleby wokół 
miejsc żywienia);

(v) w kojcach jeleni zwierzęta muszą móc 
tarzać się w błocie, co umożliwia im 
czyszczenie sierści oraz regulację 
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temperatury ciała;

(vi) miejsca żywienia należy zakładać w 
miejscach chroniących przed działaniem 
warunków atmosferycznych i dostępnych 
zarówno dla zwierząt, jak i opiekujących 
się nimi ludzi. Podłoże w okolicach miejsc 
żywienia musi być utwardzone, zaś stojak, 
w którym umieszczane jest jedzenie, musi 
być wyposażony w daszek;

(vii) jeżeli nie można zapewnić stałego 
dostępu do paszy, miejsca żywienia muszą 
zostać zaprojektowane tak, aby wszystkie 
zwierzęta mogły żywić się jednocześnie;

(viii) ogrodzenie zewnętrzne i wewnętrzne 
musi być wyraźnie widoczne dla zwierząt, 
aby nie mogły one ulec okaleczeniu.
Ogrodzenie nie może mieć ostrych 
kantów;

(ix) wysokość ogrodzenia kojca musi 
wynosić min. 1,8 m dla danieli i muflonów 
oraz przynajmniej 2 m dla jeleni.
Wysokości te nie odnoszą się do ogrodzeń 
wewnątrz kojca w celu wytyczenia 
wybiegów;

(x) w okresie wegetacji zwierzęta muszą 
żywić się w kojcach poprzez wypas;

(xi) żywienie dozwolone jest wyłącznie w 
przypadkach niewystarczających 
możliwości wypasu z uwagi na złe 
warunki pogodowe;

(xii) zwierzętom trzymanym w kojcach 
należy zapewnić bezpieczną wodę. W 
przypadku braku dostępu do naturalnego 
źródła wody łatwo dostępnego dla 
zwierząt, należy zapewnić miejsca pojenia 
zwierząt.

Or. sl

Uzasadnienie

Konsumenci coraz częściej kupują ekologiczne produkty z dziczyzny oraz mięso królicze. 
Dlatego też należy również wprowadzić jednolite zasady chowu jelenia, muflona, daniela i 
królików na szczeblu UE.
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Poprawka 1265
Ricardo Serrão Santos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – Część III – ustęp 1 – punkt 9 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9a) „zrównoważone rybołówstwo” 
pozyskiwanie żywych zasobów wodnych, 
które można utrzymać w nieskończoność 
nie redukując zdolności gatunków 
docelowych do utrzymania zdrowego 
poziomu populacji i nie wywierając 
znacznego negatywnego wpływu na inne 
gatunki w ekosystemie lub w ich 
siedliskach w rozumieniu ramowej 
dyrektywy wodnej lub dyrektywy ramowej 
w sprawie strategii morskiej73 a, w 
zależności od tego, która z nich ma 
zastosowanie.

__________________
73 a Odpowiednio dyrektywa 2006/113/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
12 grudnia 2006 r. w sprawie wymaganej 
jakości wód, w których żyją skorupiaki 
(Dz.U. L 376 z 27.12.2006, s. 14) oraz 
dyrektywa Parlamentu Europejskiego i 
Rady 2008/56/WE z dnia 17 czerwca 2008 
r. ustanawiająca ramy działań Wspólnoty 
w dziedzinie polityki środowiska 
morskiego (dyrektywa ramowa w sprawie 
strategii morskiej) (Dz.U. L 164 z 
25.6.2008, s. 19).

Or. pt

Poprawka 1266
Ricardo Serrão Santos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część III – punkt 2.6 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. 6a. Gospodarstwa prowadzące 
ekologiczną uprawę wodorostów oraz 
ekologiczną hodowlę zwierząt 
akwakultury nie stanowią zagrożenia dla 
gatunków chronionych.

Or. pt

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część 3 – punkt 3.2.1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) obszary dorastania znajdują się w bardzo 
dobrym stanie ekologicznym określonym 
w dyrektywie 2000/60/WE75, oraz nie są 
nieodpowiednie ze zdrowotnego punktu 
widzenia;

a) obszary dorastania znajdują się w bardzo 
dobrym stanie ekologicznym określonym 
w dyrektywie 2000/60/WE75 lub ich jakość 
jest równorzędna ze strefami produkcji A i 
B na mocy rozporządzenia (WE) 854/2004 
(10) oraz nie są nieodpowiednie ze 
zdrowotnego punktu widzenia;

__________________ __________________
75 Dyrektywa 2006/113/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 
2006 r. w sprawie wymaganej jakości wód, 
w których żyją skorupiaki (Dz.U. L 376 z 
27.12.2006, s. 14)..

75 Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 23 
października 2000 r. ustanawiająca ramy 
wspólnotowego działania w dziedzinie 
polityki wodnej (Dz. U. L 327 z 
22.12.2000). (10) Rozporządzenie 
854/2004 Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r.
ustanawiające szczególne przepisy 
dotyczące organizacji urzędowych kontroli 
w odniesieniu do produktów pochodzenia 
zwierzęcego przeznaczonych do spożycia 
przez ludzi (Dz.U. L 139 z 30.04.2004).

Or. fr
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Uzasadnienie

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.

Poprawka 1268
Alain Cadec, Michel Dantin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część III – punkt 3.2.1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) obszary dorastania znajdują się w bardzo 
dobrym stanie ekologicznym określonym 
w dyrektywie 2000/60/WE75, oraz nie są 
nieodpowiednie ze zdrowotnego punktu 
widzenia.

a) obszary dorastania znajdują się w bardzo 
dobrym stanie ekologicznym określonym 
w dyrektywie 2000/60/WE75 lub ich jakość 
jest równorzędna ze strefami produkcji A i 
B na mocy rozporządzenia 854/2004 oraz 
nie są nieodpowiednie ze zdrowotnego 
punktu widzenia;

__________________ __________________
75 Dyrektywa 2006/113/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 
2006 r. w sprawie wymaganej jakości wód, 
w których żyją skorupiaki (Dz.U. L 376 z 
27.12.2006, s. 14).

75 Dyrektywa 2006/113/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 
2006 r. w sprawie wymaganej jakości wód, 
w których żyją skorupiaki (Dz.U. L 376 z 
27.12.2006, s. 14).

Or. fr

Poprawka 1269
Ricardo Serrão Santos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część III – ustęp 3.2.1  – litera a
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) obszary dorastania znajdują się w 
bardzo dobrym stanie ekologicznym 
określonym w dyrektywie 2000/60/WE75, 
oraz nie są nieodpowiednie ze 
zdrowotnego punktu widzenia.

a) obszary dorastania są w bardzo dobrym 
stanie ekologicznym określonym w 
dyrektywie 2000/60/WE75 lub dobrym 
stanie środowiskowym określonym w 
dyrektywie 2008/56/WE75 aoraz nie są 
nieodpowiednie ze zdrowotnego punktu 
widzenia;

__________________ __________________
75 a Dyrektywa Parlamentu Europejskiego 
i Rady 2008/56/WE z dnia 17 czerwca 
2008 r. ustanawiająca ramy działań 
Wspólnoty w dziedzinie polityki 
środowiska morskiego (dyrektywa ramowa 
w sprawie strategii morskiej) (Dz.U. L 164 
z 25.6.2008, s. 19).

75 Dyrektywa 2006/113/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 
2006 r. w sprawie wymaganej jakości wód, 
w których żyją skorupiaki (Dz.U. L 376 z 
27.12.2006, s. 14).

75 Dyrektywa 2006/113/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 
2006 r. w sprawie wymaganej jakości wód, 
w których żyją skorupiaki (Dz.U. L 376 z 
27.12.2006, s. 14).

Or. pt

Uzasadnienie

Działania w dziedzinie akwakultury mogą być prowadzone w środowisku morskim i powinny 
w tych przypadkach uwzględniać odnośne prawodawstwo środowiskowe, w tym dyrektywę 
ramową w sprawie strategii morskiej.

Poprawka 1270
Alain Cadec, Michel Dantin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część III – punkt 3.2.2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) aby zagwarantować utrzymanie 
szerokiej puli genowej, zbiór dziko 
rosnących młodych wodorostów 
w obszarach ich naturalnego występowania 

b) aby zagwarantować utrzymanie 
szerokiej puli genowej, zbiór dziko 
rosnących wodorostów w obszarach ich 
naturalnego występowania następuje 
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następuje regularnie w celu uzupełniania
zapasów kultur hodowlanych;

regularnie w celu utrzymania i rozwijania 
różnorodności zapasów kultur 
hodowlanych;

Or. fr

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część III – punkt 3.2.2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) aby zagwarantować utrzymanie 
szerokiej puli genowej, zbiór dziko 
rosnących młodych wodorostów 
w obszarach ich naturalnego występowania 
następuje regularnie w celu uzupełniania 
zapasów kultur hodowlanych;

b) aby zagwarantować utrzymanie 
szerokiej puli genowej, zbiór dziko 
rosnących wodorostów w obszarach ich 
naturalnego występowania następuje 
regularnie w celu utrzymania i rozwijania 
różnorodności zapasów kultur 
hodowlanych;

Or. fr

Uzasadnienie

Aby zadbać o utrzymanie różnorodności genetycznej, zbierane dziko rosnące wodorosty mogą 
być w każdym wieku; proponuje się więc skreślenie przymiotnika „młody”. Kolejna 
propozycja zmiany „utrzymanie i rozwijanie różnorodności” ma umożliwić uściślenie celu 
zasad produkcji.

Poprawka 1272
Alain Cadec, Michel Dantin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część III – punkt 3.4.4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3.4.4. Jeżeli zbiorów dokonuje się na 
dzielonym lub wspólnym obszarze 
zbiorów, dostępna musi być dokumentacja 
wykazująca, że całkowite zbiory są zgodne 
z przepisami rozporządzenia.

3.4.4. Jeżeli zbiorów dokonuje się na 
dzielonym lub wspólnym obszarze 
zbiorów, dostępna musi być dokumentacja 
opracowana przez właściwy organ 
wyznaczony przez państwo członkowskie 
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wykazująca, że całkowite zbiory są zgodne 
z przepisami rozporządzenia.

Or. fr

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część III – punkt 3.4.4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3.4.4. Jeżeli zbiorów dokonuje się na 
dzielonym lub wspólnym obszarze 
zbiorów, dostępna musi być dokumentacja 
wykazująca, że całkowite zbiory są zgodne 
z przepisami rozporządzenia.

3.4.4. Jeżeli zbiorów dokonuje się na 
dzielonym lub wspólnym obszarze 
zbiorów, dostępna musi być dokumentacja 
opracowana przez właściwy organ 
wykazująca, że całkowite zbiory są zgodne 
z przepisami rozporządzenia.

Or. fr

Uzasadnienie

To uściślenie gwarantuje interwencję właściwego organu w gospodarowaniu biomasą 
wodorostów przybrzeżnych i ma zachęcać do zrównoważonej gospodarki dzikimi zasobami, a 
także ustrukturyzowania działalności zawodowej w obszarze wodorostów przybrzeżnych w 
państwach członkowskich.

Poprawka 1274
Ivan Jakovčić

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część III – punkt 4.1.2.1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) akwakultura ekologiczna opiera się na 
hodowli młodych osobników 
pochodzących od osobników hodowanych 
ekologicznie i z gospodarstw 
ekologicznych;

a) w celach odchowu oraz gdy nie ma 
dostępnych młodych osobników zwierząt 
akwakultury pochodzących z chowu 
ekologicznego, obowiązują następujące 
ograniczenia:

a) w miarę dostępności należy 
wykorzystywać młode osobniki z chowu 
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ekologicznego;

b) przynajmniej ostatnie trzy czwarte 
cyklu produkcyjnego powinny odbywać 
się w ramach zarządzania ekologicznego.

Każde państwo członkowskie zapewnia 
utworzenie skomputeryzowanej bazy 
danych w celu stworzenia wykazu 
gatunków akwakultury, dla których są 
dostępne młode osobniki z chowu 
ekologicznego, na jego terytorium ,a także 
wskazania zdolności produkcyjnych 
certyfikowanych gospodarstw 
akwakultury.

Komisja przyjmuje akty wykonawcze 
określające szczegóły techniczne 
stworzenia baz danych, o których mowa w 
ust. 2. Takie akty wykonawcze przyjmuje 
się zgodnie z

Or. en

Poprawka 1275
Ricardo Serrão Santos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część III – punkt 4.1.2.1 – litera a a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) tam, gdzie niemożliwe jest uzyskanie 
zwierząt w warunkach określonych w pkt 
4.1.2.1. lit. a), dopuszczalne jest łapanie 
osobników dzikich; przed wykorzystaniem 
zwierzęta te powinny być trzymane w 
warunkach zarządzania ekologicznego 
przez co najmniej trzy miesiące;

Or. pt

Poprawka 1276
Anja Hazekamp, Stefan Eck

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część III – punkt 4.1.2.1 – litera d
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) schwytane na wolności dzikie zwierzęta 
lub nieekologiczne zwierzęta akwakultury 
można wprowadzać do gospodarstwa w 
celu poprawy genetycznej stada. Zwierzęta 
te powinny być utrzymywane w warunkach 
zarządzania ekologicznego przez co 
najmniej 3 miesiące, zanim można będzie 
je wykorzystać do celów reprodukcyjnych.

d) w produkcji ekologicznej nie stosuje się 
schwytanych na wolności dzikich ryb, w 
tym ryb wykorzystywanych do wyrobu 
mączki rybnej, tranu pochodzącego od 
dziko żyjących ryb i dzikich ryb 
wykorzystywanych do celów 
reprodukcyjnych lub jako ryby-czyściciele.
W wyjątkowych przypadkach, gdy 
alternatywne źródła nie są dostępne w 
rozsądnym zakresie i gdy warunki są 
dostosowane do potrzeb gatunków,
schwytane na wolności dzikie zwierzęta 
lub nieekologiczne zwierzęta akwakultury 
można wprowadzać do gospodarstwa w 
celu poprawy właściwości genetycznej 
stada; Zwierzęta te powinny być 
utrzymywane w warunkach zarządzania 
ekologicznego przez co najmniej 3 
miesiące, zanim można będzie je 
wykorzystać do celów reprodukcyjnych.

Or. en

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część III – punkt 4.1.2.1 – litera d a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) Zbieranie młodych, dziko żyjących 
osobników akwakultury w celach 
odchowu jest ograniczone do 
następujących przypadków:

(i) naturalney napływ ryb lub larw 
skorupiaków i młodych osobników w 
trakcie napełniania stawów, systemów 
zamkniętych i zagród;

(ii) europejski węgorz szklisty, pod 
warunkiem, że istnieje zatwierdzony plan 
zarządzania węgorzem w danym miejscu, 
a sztuczna reprodukcja węgorza pozostaje 
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kwestią nierozwiązaną;

(iii) ponowne zarybienie dzikim 
narybkiem gatunków innych niż węgorz 
europejski w ekstensywnej hodowli 
akwakultury na terenach podmokłych, 
takich jak słonawe stawy wodne, obszary 
pływowe i laguny przybrzeżne, pod 
warunkiem że:

- ponowne zarybienie jest zgodne ze 
środkami przewidzianymi w sposobie 
gospodarowania zatwierdzonym przez 
właściwe organy w celu zapewnienia 
zrównoważonej eksploatacji zasobów 
danego gatunku, oraz

- ryby są karmione wyłącznie naturalną 
paszą dostępną w środowisku.

Or. en

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część III – punkt 4.1.2.1 – litera d b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

db) w celach odchowu oraz gdy nie ma 
dostępnych młodych osobników zwierząt 
akwakultury pochodzących z chowu 
ekologicznego państwa członkowskie 
mogą zezwolić na wykorzystanie młodych 
osobników pochodzących z chowu 
nieekologicznego, pod warunkiem że co 
najmniej ostatnie dwie trzecie cyklu 
produkcyjnego odbywają się w ramach 
zarządzania ekologicznego.

Or. en

Poprawka 1279
Marian Harkin
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część III – punkt 4.1.2.1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4.1.2.1 a. W celach odchowu oraz gdy nie 
ma dostępnych młodych osobników 
zwierząt akwakultury pochodzących z 
chowu ekologicznego, obowiązują 
następujące ograniczenia:

a) w miarę dostępności należy 
wykorzystywać młode osobniki z chowu 
ekologicznego;

b) przynajmniej ostatnie trzy czwarte 
cyklu produkcyjnego powinny odbywać 
się w ramach zarządzania ekologicznego.

Każde państwo członkowskie zapewnia 
utworzenie skomputeryzowanej bazy 
danych w celu stworzenia wykazu 
gatunków akwakultury, dla których są 
dostępne młode osobniki z chowu 
ekologicznego, na jego terytorium, a także 
wskazania zdolności produkcyjnych 
certyfikowanych gospodarstw 
akwakultury.

Komisja przyjmuje akty wykonawcze 
określające techniczne szczegóły 
stworzenia baz danych, o których mowa w 
ust. 2. Wspomniane akty wykonawcze 
przyjmuje się zgodnie z procedurą 
sprawdzającą, o której mowa w art. 37 ust. 
2.

Or. en

Poprawka 1280
Ricardo Serrão Santos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część III – ustęp 4.1.3.2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) obszary dorastania charakteryzują się 
bardzo dobrą jakością ekologiczną 

b) obszary dorastania charakteryzują się 
bardzo dobrą jakością ekologiczną 
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zdefiniowaną w dyrektywie 2000/60/WE. zdefiniowaną w dyrektywie 2000/60/WE
lub dobrą jakością środowiskową 
zdefiniowaną w dyrektywie 2008/56/WE.

Or. pt

Uzasadnienie

Działania w dziedzinie akwakultury mogą być prowadzone w środowisku morskim i powinny 
w tych przypadkach uwzględniać odnośne prawodawstwo środowiskowe, w tym dyrektywę 
ramową w sprawie strategii morskiej.

Poprawka 1281
Marian Harkin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część III – punkt 4.1.3.3 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Astaksantynę pochodzącą przede
wszystkim ze źródeł ekologicznych, takich 
jak skorupy skorupiaków ekologicznych, 
można stosować w dziennych dawkach 
żywieniowych dla łososia i pstrąga w 
granicach ich potrzeb fizjologicznych.
Jeżeli brak jest źródeł ekologicznych, 
można stosować naturalne źródła 
astaksantyny (takie jak drożdże Phaffia).

Or. en

Poprawka 1282
Ivan Jakovčić, Jens Rohde

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część III – punkt 4.1.3.3 – litera f (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) astaksantynę pochodzącą przede 
wszystkim ze źródeł ekologicznych, takich 
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jak skorupy skorupiaków ekologicznych, 
można stosować w dziennych dawkach 
żywieniowych dla łososia i pstrąga w 
granicach ich potrzeb fizjologicznych.
Jeżeli brak jest źródeł ekologicznych, 
można stosować naturalne źródła 
astaksantyny (takie jak drożdże Phaffia).

Or. en

Poprawka 1283
Anja Hazekamp, Stefan Eck

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część III – punkt 4.1.4.1 – ustęp 1 – litera j

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

j) ze względu na biologiczną kontrolę 
ektopasożytów preferuje się stosowanie 
ryb-czyścicieli.

j) ze względu na biologiczną kontrolę 
ektopasożytów preferuje się stosowanie 
ryb-czyścicieli wyłącznie wówczas, gdy 
warunki są dostosowane do potrzeb 
gatunków. Zgodnie z pkt 4.1.2.1. lit. d) 
niniejszego załącznika nie należy 
wykorzystywać schwytanych na wolności 
dzikich ryb jako ryb-czyścicieli w 
produkcji ekologicznej.

Or. en

Poprawka 1284
Jens Rohde

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część III – punkt 4.1.4.2 – ustęp 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) Stosowanie leczenia alopatycznego jest 
ograniczone do dwóch serii rocznie za
wyjątkiem szczepień i obowiązkowych 
programów zwalczania chorób. Jednakże, 
jeżeli cykl produkcyjny jest krótszy niż 
jeden rok, leczenie alopatyczne może być
zastosowane tylko jeden raz. Jeżeli 

d) stosowanie leczenia alopatycznego jest 
ograniczone do dwóch serii rocznie z
wyjątkiem szczepień, zwalczania 
pasożytów i obowiązkowych programów 
zwalczania chorób; Jednakże, jeżeli cykl 
produkcyjny jest krótszy niż jeden rok, 
leczenie alopatyczne może być 
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wskazane ograniczenia dotyczące leczenia 
alopatycznego zostaną przekroczone, dane 
zwierzęta akwakultury nie mogą być 
sprzedawane jako produkty ekologiczne;

zastosowane tylko jeden raz. Jeżeli 
wskazane ograniczenia dotyczące leczenia 
alopatycznego zostaną przekroczone, dane 
zwierzęta akwakultury nie mogą być 
sprzedawane jako produkty ekologiczne;

Or. en

Uzasadnienie

Pasożyty są często zwalczane produktami kwalifikowanymi do kategorii leczenia 
alopatycznego. Z tego względu i w celu zapewnienia spójności z pkt 4.1.4.2 lit. e) należy 
wprowadzić wyjątek w pkt 4.1.4.2 lit. d)..

Poprawka 1285
Marian Harkin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część III – punkt 4.1.4.2 – ustęp 1 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) środki przeciwko pasożytom, wyłączając 
obowiązkowe programy kontroli chorób 
stosowane przez państwa członkowskie, 
można stosować dwa razy do roku lub 
jeden raz w przypadku cyklu 
produkcyjnego krótszego niż 18 miesięcy.

skreślona

Or. en

Poprawka 1286
Ivan Jakovčić

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część III – punkt 4.1.4.2 – ustęp 1 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) środki przeciwko pasożytom, wyłączając 
obowiązkowe programy kontroli chorób 
stosowane przez państwa członkowskie, 
można stosować dwa razy do roku lub 
jeden raz w przypadku cyklu 

skreślona
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produkcyjnego krótszego niż 18 miesięcy.

Or. en

Poprawka 1287
Marco Zullo, Rosa D'Amato

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część III – punkt 4.1.5.3 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Akwakultura powinna być dopuszczalna 
tylko dla tych gatunków, w stosunku do 
których posiadana wiedza o normach 
dotyczących ich potrzeb umożliwia 
właściwe stosowanie tych norm.

Or. it

Poprawka 1288
Anja Hazekamp, Stefan Eck

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część III – punkt 4.1.5.3 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przez cały czas stosuje się jedynie 
najodpowiedniejsze gatunki i rasy.
Zakazana jest hodowla gatunków ryb 
samotniczych i drapieżnych, których 
potrzeb dotyczących przebywania w 
samotności i polowania nie można spełnić 
w warunkach niewoli.

Or. en

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część III – punkt 4.1.6.6
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4.1.6.6. Podejmuje się odpowiednie środki 
w celu ograniczenia do minimum czasu 
transportu zwierząt akwakultury.

4.1.6.6. Podejmuje się odpowiednie środki 
w celu ograniczenia do minimum czasu 
transportu zwierząt akwakultury, który nie 
może przekraczać 6 godzin.

Or. en

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część III – punkt 4.1.6.7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4.1.6.7. Wszelkiego rodzaju cierpienie 
ogranicza się do minimum w trakcie 
całego życia zwierzęcia, w tym podczas 
uboju.

4.1.6.7. W trakcie całego życia zwierzęcia
unika się wszelkiego rodzaju cierpienia, w 
tym podczas transportu i uboju. W 
przypadku wszystkich zwierząt 
obowiązkowe jest odpowiednie i 
humanitarne ogłuszenie przed ubojem.

Or. en

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część III – punkt 4.1.6.8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4.1.6.8. Należy stosować takie techniki 
uboju, w których ryby natychmiast tracą 
przytomność i stają się nieczułe na ból.
Zabiegi przed ubojem wykonuje się w 
sposób pozwalający uniknąć zranienia, 
przy jednoczesnym ograniczeniu do 
minimum cierpienia i stresu. Przy 
określaniu optymalnych metod uboju 

4.1.6.8. Ogłoszenie przed ubojem jest 
obowiązkowe w przypadku wszystkich 
zwierząt i powoduje, że ryby natychmiast 
tracą przytomność i stają się nieczułe na 
ból. Zabiegi przed ubojem wykonuje się w 
sposób pozwalający uniknąć zranienia, 
przy jednoczesnym ograniczeniu do 
minimum cierpienia i stresu. Sprzedaż 



AM\1066371PL.doc 91/91 PE560.821v01-00

PL

należy wziąć pod uwagę różnice w 
wielkości ryb, w gatunkach oraz miejscach 
produkcji.

żywych ryb jest zabroniona. Przy 
określaniu optymalnych metod uboju 
należy wziąć pod uwagę różnice w 
wielkości ryb, w gatunkach oraz miejscach 
produkcji. Ubój ryb przez wykrwawianie i 
ekspozycję na dwutlenek węgla jest 
zabroniony. Skorupiaki zabija się 
wyłącznie metodami wykorzystującymi 
elektryczny sprzęt do ogłuszania lub 
zabijania. Dokładne zasady 
humanitarnego uboju są określone w 
rozporządzeniu.

Or. en

Poprawka 1292
Ricardo Serrão Santos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część III – punkt 4.2.2 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) w ekologicznym chowie skorupiaków, 
mięczaków i szkarłupni ogranicza się do 
minimum zagrożenie dla gatunków 
chronionych.
Jeżeli stosuje się sieci przeciwko 
drapieżnikom, to ich budowa nie może 
powodować urazów u ptaków nurkujących.

c) w ekologicznym chowie skorupiaków, 
mięczaków i szkarłupni nie stwarza się 
zagrożenia dla gatunków chronionych.
Jeżeli stosuje się sieci przeciwko 
drapieżnikom, to ich budowa nie może 
powodować urazów u ptaków nurkujących.

Or. pt

Poprawka 1293
Norbert Lins, Renate Sommer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część IV – punkt 1.1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1.1. Żywność i dodatki paszowe, środki 
pomocnicze i inne substancje i składniki 
stosowane w przetwórstwie żywności 
i pasz, a także inne praktyki stosowane 
w przetwórstwie, takie jak wędzenie, 

1.1. Żywność i dodatki paszowe, środki 
pomocnicze i inne substancje i składniki 
stosowane w przetwórstwie żywności 
i pasz, a także inne praktyki stosowane 
w przetwórstwie, takie jak wędzenie, 
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muszą spełniać zasady dobrych praktyk 
wytwarzania76.

muszą spełniać zasady dobrych praktyk 
wytwarzania76. W procesie wędzenia 
żywności preferowane są procedury 
zgodne z zasadami bezpieczeństwa 
żywności, a także ochrony środowiska i 
zasobów.

__________________ __________________
76 Dobrej praktyki wytwarzania (GMP), jak 
określono w art. 3 lit. a) rozporządzenia 
Komisji (WE) nr 2023/2006 z dnia 22 
grudnia 2006 r. w sprawie dobrej praktyki 
produkcyjnej w odniesieniu do materiałów 
i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z 
żywnością (Dz. U. L 384 z 29.12.2006, s.
75).

76 Dobrej praktyki wytwarzania (GMP), jak 
określono w art. 3 lit. a) rozporządzenia 
Komisji (WE) nr 2023/2006 z dnia 22 
grudnia 2006 r. w sprawie dobrej praktyki 
produkcyjnej w odniesieniu do materiałów 
i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z 
żywnością (Dz. U. L 384 z 29.12.2006, s.
75).

Or. en

Uzasadnienie

Wytwarzanie dymu w sposób tradycyjny jest przyczyną zanieczyszczających emisji do 
środowiska i przyczynia się do powstawania w wędzonej żywności szkodliwych substancji, 
takich jak smoła i wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne. Dlatego też z funduszy UE 
wspiera się opracowywanie alternatywnych produktów do wędzenia. Bezpieczniejsze jest 
stosowanie dymu oczyszczonego (Clean Smoke), jako że wywiera on znacznie mniejszy wpływ 
na środowisko (art. 11 TFUE) i zdrowie (art. 168 ust. 1 TFUE).

Poprawka 1294
Maria Noichl

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część IV – punkt 1.1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1.1. Żywność i dodatki paszowe, środki 
pomocnicze i inne substancje i składniki 
stosowane w przetwórstwie żywności 
i pasz, a także inne praktyki stosowane 
w przetwórstwie, takie jak wędzenie, 
muszą spełniać zasady dobrych praktyk 
wytwarzania76.

1.1. Żywność i dodatki paszowe, środki 
pomocnicze i inne substancje i składniki 
stosowane w przetwórstwie żywności 
i pasz, a także inne praktyki stosowane 
w przetwórstwie, takie jak wędzenie, 
muszą spełniać zasady dobrych praktyk 
wytwarzania76. W przypadku produkcji 
przemysłowej należy preferować 
procedury sprzyjające ochronie zdrowia, 
środowiska i zasobów, bezpieczeństwu 
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żywności, a także bezpieczeństwu w 
miejscu pracy.

__________________ __________________
76 Dobrej praktyki wytwarzania (GMP), jak 
określono w art. 3 lit. a) rozporządzenia 
Komisji (WE) nr 2023/2006 z dnia 22 
grudnia 2006 r. w sprawie dobrej praktyki 
produkcyjnej w odniesieniu do materiałów 
i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z 
żywnością (Dz. U. L 384 z 29.12.2006, s.
75).

76 Dobrej praktyki wytwarzania (GMP), jak 
określono w art. 3 lit. a) rozporządzenia 
Komisji (WE) nr 2023/2006 z dnia 22 
grudnia 2006 r. w sprawie dobrej praktyki 
produkcyjnej w odniesieniu do materiałów 
i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z 
żywnością (Dz. U. L 384 z 29.12.2006, s.
75).

Or. de

Uzasadnienie

brak

Poprawka 1295
Michel Dantin, Angélique Delahaye

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część IV – punkt 1.1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1.1. Żywność i dodatki paszowe, środki 
pomocnicze i inne substancje i składniki 
stosowane w przetwórstwie żywności 
i pasz, a także inne praktyki stosowane 
w przetwórstwie, takie jak wędzenie, 
muszą spełniać zasady dobrych praktyk 
wytwarzania76.

1.1. Żywność i dodatki paszowe, środki 
pomocnicze i inne substancje i składniki 
stosowane w przetwórstwie żywności 
i pasz, a także inne praktyki stosowane 
w przetwórstwie, takie jak wędzenie, 
muszą spełniać zasady dobrych praktyk 
wytwarzania76. W przypadku wędzenia 
żywności podmioty muszą stosować 
głównie takie procesy, w których 
zachowane jest poszanowanie 
bezpieczeństwa żywności, zdrowia 
konsumentów, środowiska, oszczędnego 
wykorzystywania zasobów oraz 
bezpieczeństwa pracy.

__________________ __________________
76 Dobre praktyki wytwarzania (GMP), jak 
określono w art. 3 lit. a) rozporządzenia 
Komisji (WE) nr 2023/2006 z dnia 22 
grudnia 2006 r. w sprawie dobrej praktyki 

76 Dobre praktyki wytwarzania (GMP), jak 
określono w art. 3 lit. a) rozporządzenia 
Komisji (WE) nr 2023/2006 z dnia 22 
grudnia 2006 r. w sprawie dobrej praktyki 
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produkcyjnej w odniesieniu do materiałów 
i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z 
żywnością (Dz. U. L 384 z 29.12.2006, s.
75).

produkcyjnej w odniesieniu do materiałów 
i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z 
żywnością (Dz. U. L 384 z 29.12.2006, s.
75).

Or. fr

Poprawka 1296
Franc Bogovič

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część IV – punkt 1.6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1.6 a. W produkcji przetworzonej żywności 
i pasz zabronione jest stosowanie technik, 
produktów i substancji wytworzonych w 
drodze nanotechnologii.

Or. sl

Poprawka 1297
Michel Dantin, Angélique Delahaye

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część IV – punkt 2.1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) dany produkt wytwarzany jest głównie 
ze składników pochodzenia rolniczego;
w celu stwierdzenia, czy produkt został 
wyprodukowany głównie ze składników 
pochodzenia rolniczego, pod uwagę nie 
bierze się dodatków w postaci wody i soli;

a) dany produkt wytwarzany jest głównie 
ze składników pochodzenia rolniczego 
oraz drożdży; w celu stwierdzenia, czy 
produkt został wyprodukowany głównie ze 
składników pochodzenia rolniczego, pod 
uwagę nie bierze się dodatków w postaci 
wody i soli;

Or. fr

Poprawka 1298
Norbert Erdős
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część IV – punkt 2.2.2 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) minerałów (wraz z pierwiastkami 
śladowymi), witamin, aminokwasów i 
mikroelementów, o ile ich użycie jest
prawnie wymagane w środkach
spożywczych, w skład których wchodzą.

e) minerałów (wraz z pierwiastkami 
śladowymi), witamin, aminokwasów i 
mikroelementów do celów dietetycznych, o 
ile ich użycie jest zgodne z przepisami 
rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 609/2013 z 
dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie 
żywności przeznaczonej dla niemowląt i 
małych dzieci oraz żywności specjalnego 
przeznaczenia medycznego i środków
spożywczych zastępujących całodzienną 
dietę, do kontroli masy ciała oraz 
uchylającego dyrektywę Rady 
92/52/EWG, dyrektywy Komisji 96/8/WE, 
1999/21/WE, 2006/125/WE i 
2006/141/WE, dyrektywę Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2009/39/WE oraz 
rozporządzenia Komisji (WE) nr 41/2009 i 
(WE) nr 953/2009.

Or. hu

Uzasadnienie

Przepisy dotyczące rolnictwa ekologicznego muszą być zgodne z ogólnymi przepisami 
dotyczącymi żywności. Celem poprawki jest harmonizacja z przepisami rozporządzenia (UE) 
nr 609/2013.

Poprawka 1299
Norbert Lins, Albert Deß, Herbert Dorfmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część IV – punkt 2.2.2 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) minerałów (wraz z pierwiastkami 
śladowymi), witamin, aminokwasów i 
mikroelementów, o ile ich użycie jest 
prawnie wymagane w środkach 
spożywczych, w skład których wchodzą.

e) minerałów (wraz z pierwiastkami 
śladowymi), witamin, aminokwasów i
mikroelementów w celu zachowania 
zgodności z zasadami zdrowego żywienia 
w przypadku żywności przeznaczonej dla 
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niemowląt i małch dzieci oraz żywności 
specjalnego przeznaczenia medycznego 
zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 609/20131a.

__________________
1a Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 609/2013 z 
dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie 
żywności przeznaczonej dla niemowląt i 
małych dzieci oraz żywności specjalnego 
przeznaczenia medycznego i środków 
spożywczych zastępujących całodzienną 
dietę, do kontroli masy ciała oraz 
uchylające dyrektywę Rady 92/52/EWG, 
dyrektywy Komisji 96/8/WE, 1999/21/WE, 
2006/125/WE i 2006/141/WE, dyrektywę 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
2009/39/WE oraz rozporządzenia Komisji 
(WE) nr 41/2009 i (WE) nr 953/2009.

Or. en

Uzasadnienie

Produkcję produktów ekologicznych należy wspierać na wszystkich poziomach. Dlatego też 
rozporządzenie WE dotyczące żywności ekologicznej musi być zgodne z ogólnymi przepisami 
dotyczącymi żywności. Przede wszystkim musi być zgodne z zasadami zdrowego żywienia w 
przypadku żywności przeznaczonej dla niemowląt i małych dzieci oraz żywności specjalnego 
przeznaczenia medycznego.

Poprawka 1300
Norbert Erdős

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część IV – punkt 2.2.4 – litera b – podpunkt iii – tiret pierwsze

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– algi, w tym wodorosty morskie; – algi, w tym wodorosty morskie i 
litotamnie;

Or. hu
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Uzasadnienie

W kilku państwach członkowskich krasnorosty litotamnie są wykorzystywane jako ważny 
składnik alternatywnego mleka ekologicznego (np. mleka sojowego). Dlatego też 
rozporządzenie o produktach ekologicznych musi również obejmować stosowanie tego 
rodzaju krasnorostów.

Poprawka 1301
Maria Noichl, Ismail Ertug, Susanne Melior

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część IV – punkt 2.2.4 – litera b – podpunkt iii – tiret pierwsze

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– algi, w tym wodorosty morskie; – algi, w tym wodorosty morskie i 
litotamnia;

Or. de

Uzasadnienie

Litotamnia charakteryzują się wysoką zawartością wapnia i dlatego w niektórych państwach 
członkowskich są już stosowane jako składnik przy produkcji ekologicznych roślinnych 
produktów zastępujących mleko. W związku z tym należy umożliwić na poziomie UE 
wykorzystywanie litotamniów w produktach ekologicznych.

Poprawka 1302
Clara Eugenia Aguilera García

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część IV – punkt 2.2.4 – litera b – podpunkt iii – tiret pierwsze a (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

- lapacho

Or. es

Uzasadnienie

Kombucza to produkt ekologiczny uzyskany w wyniku fermentacji grzyba, zawierający wśród 
składników lapacho, które nie istnieje w wersji ekologicznej.
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Poprawka 1303
Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część IV – punkt 2.2.5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2.2.5a. Środek aromatyzujący może być 
certyfikowany jako ekologiczny, jeżeli 
spełnia następujące warunki szczególne 
dla środków aromatyzujących:

– jest naturalnym środkiem 
aromatyzującym w rozumieniu art. 16 ust. 
2 rozporządzenia (WE) nr 1334/2008,

– składa się przynajmniej w 95% ze 
składników ekologicznych, a sam składnik 
aromatyzujący, wyłącznie pochodzenia 
rolniczego, składa się przynajmniej w 95% 
ze składników ekologicznych,

– nośnik środka aromatyzującego (oprócz 
soli, wody i dopuszczalnych dodatków) w 
100% składa się ze składników 
ekologicznych,

– najwyżej 5% nieekologicznych 
składników pochodzenia rolniczego w 
składniku aromatyzującym obowiązkowo 
jest przedmiotem tymczasowego 
krajowego odstępstwa zgodnie z 
załącznikiem II część IV pkt 2.2.4a.

Ekologiczny środek aromatyzujący musi 
także spełniać przepisy ogólne niniejszego 
rozporządzenia w zakresie wytwarzania 
żywności.

Or. fr

Uzasadnienie

Ważne jest posiadanie zharmonizowanej definicji ekologicznych środków aromatyzujących.

Poprawka 1304
Marian Harkin
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część IV – punkt 2.2.5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2.2.5 a. W uzupełnieniu do wymogów 
określonych w niniejszym rozporządzeniu 
w przypadku przetwarzania ekologicznych 
środków aromatyzujących konieczne jest 
ponadto spełnienie następujących 
wymogów:

1. za ekologiczne środki aromatyzujące 
uważa się wyłącznie ekstrakty i naturalne 
środki aromatyzujące zdefiniowane w art. 
16 ust. 4 i 5 rozporządzenia (WE) nr 
1334/2008;

2. w przypadu ekologicznych środków 
aromatyzujących ekologicznych musi być 
95% składników smakowych;

3. przy obliczaniu zawartości procentowej 
produktów rolnych można korzystać 
wyłącznie z ekologicznych substancji 
nośnikowych i tylko takie substancje 
można dodawać;

4. dodatki, rozpuszczalniki i substancje 
pomocnicze w przetwórstwie powinny być 
stosowane w jakości ekologicznej, jeżeli w 
takiej jakości są dostępne.

Or. en

Poprawka 1305
Annie Schreijer-Pierik

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część IV – punkt 2.2.5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2.2.5 a. W uzupełnieniu do wymogów 
określonych w niniejszym rozporządzeniu 
w przypadku przetwarzania ekologicznych 
środków aromatyzujących konieczne jest 
ponadto spełnienie następujących 
wymogów:



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

PL

1. za ekologiczne środki aromatyzujące 
uważa się wyłącznie ekstrakty i naturalne 
środki aromatyzujące zdefiniowane w art. 
16 ust. 4 i 5 rozporządzenia (WE) nr 
1334/2008;

2. w przypadu ekologicznych środków 
aromatyzujących ekologicznych musi być 
95% wszystkich składników smakowych;

3. przy obliczaniu zawartości procentowej 
produktów rolnych można korzystać
wyłącznie z ekologicznych substancji 
nośnikowych i tylko takie substancje 
można dodawać;

4. dodatki, rozpuszczalniki i substancje 
pomocnicze w przetwórstwie powinny być 
stosowane w jakości ekologicznej, jeżeli w 
takiej jakości są dostępne.

Or. en

Poprawka 1306
Michel Dantin, Angélique Delahaye

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część IV – punkt 2.2.5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2.2.5a. Środek aromatyzujący może być 
certyfikowany jako ekologiczny, jeżeli 
spełnia przepisy ogólne niniejszego 
rozporządzenia dotyczące żywności, a 
także następujące warunki szczególne:

1. Jest to naturalny środek aromatyzujący 
w rozumieniu art. 16 ust. 2 
rozporządzenia (WE) nr 1334/2008.

2. Składa się przynajmniej w 95% ze 
składników ekologicznych, a sam składnik 
aromatyzujący, wyłącznie pochodzenia 
rolniczego, składa się przynajmniej w 95% 
ze składników ekologicznych.

3. Nośnik środka aromatyzującego 
(oprócz soli, wody i dopuszczalnych 
dodatków) w 100% składa się ze 
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składników ekologicznych.

Or. fr

Poprawka 1307
Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część IV – punkt 3.1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3.1. Bez uszczerbku dla przepisów sekcji 1 
i 2 oraz szczegółowych zakazów i 
obostrzeń przewidzianych w pkt 3.2-3.5, 
dopuszczone są jedynie enologiczne 
praktyki, procesy i zabiegi, w tym 
obostrzenia przewidziane w art. 80 i 83 ust. 
2 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013 oraz 
w art. 3, 5–9 i 11–14 rozporządzenia (WE) 
nr 606/2009, a także w załącznikach do 
nich, stosowane przed dniem 1 sierpnia 
2010 r.

3.1. Dopuszczone są jedynie enologiczne 
praktyki, procesy i zabiegi, w tym 
obostrzenia przewidziane w art. 80 i 83 ust. 
2 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013 oraz 
w art. 3, 5–9 i 11–14 rozporządzenia (WE) 
nr 606/2009, a także w załącznikach do 
nich, stosowane przed dniem 1 sierpnia 
2010 r.

Or. fr

Uzasadnienie

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

Poprawka 1308
Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część V – punkt 3.2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3.2. Zakazane są następujące praktyki, 
procesy i zabiegi enologiczne:

skreślony

a) częściowe zagęszczenie w wyniku 
schłodzenia zgodnie z częścią I sekcja B.1 
lit. c) załącznika VIII do rozporządzenia 
(UE) nr 1308/2013;

b) eliminacja dwutlenku siarki przy 
zastosowaniu procesów fizycznych 
zgodnie z pkt 8 załącznika I A do 
rozporządzenia (WE) nr 606/2009;

c) elektrodializa w celu zapewnienia 
winowej stabilizacji wina zgodnie z pkt 36 
załącznika I A do rozporządzenia (WE) nr 
606/2009;

d) częściowa dealkoholizacja wina 
zgodnie z pkt 40 załącznika I A do 
rozporządzenia (WE) nr 606/2009;

e) stosowanie żywic kationitowych w celu 
zapewnienia winowej stabilizacji wina 
zgodnie z pkt 43 załącznika I A do 
rozporządzenia (WE) nr 606/2009.

Or. fr

Uzasadnienie

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

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część V – punkt 3.2 – litera b
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) eliminacja dwutlenku siarki przy 
zastosowaniu procesów fizycznych 
zgodnie z pkt 8 załącznika I A do 
rozporządzenia (WE) nr 606/2009;

skreślona

Or. en

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część V – punkt 3.2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) elektrodializa w celu zapewnienia 
winowej stabilizacji wina zgodnie z pkt 36 
załącznika I A do rozporządzenia (WE) nr 
606/2009;

skreślona

Or. en

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część V – punkt 3.2 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) częściowa dealkoholizacja wina 
zgodnie z pkt 40 załącznika I A do 
rozporządzenia (WE) nr 606/2009;

skreślona

Or. en

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część V – punkt 3.2 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) stosowanie żywic kationitowych w celu 
zapewnienia winowej stabilizacji wina 
zgodnie z pkt 43 załącznika I A do 
rozporządzenia (WE) nr 606/2009.

skreślona

Or. en

Poprawka 1313
Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część V – punkt 3.3 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) w przypadku obróbki termicznej zgodnie 
z pkt 2 załącznika I A do rozporządzenia 
(WE) nr 606/2009 — temperatura nie 
przekracza 70 °C;

a) w przypadku obróbki termicznej zgodnie 
z pkt 2 załącznika I A do rozporządzenia 
(WE) nr 606/2009 — temperatura nie 
przekracza 75 °C;

Or. fr

Uzasadnienie

Obróbka termiczna umożliwia producentom winorośli łatwiejsze działanie w przypadku 
zakłóceń przy zbiorach winogron i stanowi interesującą alternatywę dla stosowania 
dwutlenku siarki. Niestosowanie siarki jest korzystniejsze dla zdrowia i pozwala zaspokoić 
zapotrzebowanie rynku eksportowego. Obróbka termiczna to proces fizyczny, który nie 
zmienia składu wina. Podniesienie temperatury z 70° do 75° uczyniłoby te alternatywną 
praktykę optymalną z punktu widzenia wyników.

Poprawka 1314
Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część V – punkt 3.4
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3.4. Stosowanie następujących 
enologicznych praktyk, procesów i 
operacji przetwarzania zostanie ponownie 
zbadane przez Komisję przed dniem 1 
sierpnia 2015 r. w celu ich stopniowego 
wycofania lub dalszego ograniczenia:

skreślony

a) obróbka termiczna zgodnie z pkt 2 
załącznika I A do rozporządzenia (WE) nr 
606/2009;

b) stosowanie żywicznej wymiany jonowej, 
której mowa w pkt 20 załącznika I A do 
rozporządzenia (WE) nr 606/2009;

c) odwrócona osmoza zgodnie z lit. b) 
sekcja B.1 część I załącznika VIII do 
rozporządzenia (UE) nr 1308/2013.

Or. fr

Uzasadnienie

Il est important de maintenir ces trois pratiques oenologiques de manière à éviter des 
impasses techniques pour les producteurs: les traitements thermiques sont une alternative à 
l'emploi de l'anhydride sulfureux pouvant provoquer des désagréments sur la santé-les 
résines échangeuses d'ions est une alternative pour l'enrichissement quand celui ci est 
nécessaire. Elle offre une alternative pour les zones de production qui ne peuvent pas utiliser 
de sucre (de saccharose) qui évite des distorsions de concurrence entre les zones pouvant 
recourir au sucre et celles qui ne le peuvent pas.-l'osmose inverse est un procédé physique qui 
joue aussi sur la concentration en sucres des moûts par élimination partielle de l'eau.Ces 
trois techniques qui n'altèrent pas la qualité des vins doivent être maintenues pour les vins 
biologiques.

Poprawka 1315
Marc Tarabella

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część V – punkt 3.5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3.5a. Etykietowanie win ekologicznych

W trosce o przejrzystość wobec 
konsumentów na etykietach win 
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ekologicznych należy umieszczać 
następujące informacje:

a) dodanie drożdży;

b) zawartość siarczynów w trzech 
przedziałach: 0-50mg/l, 50-100mg/l, 100-
150 mg/l;

Or. fr

Poprawka 1316
Marc Tarabella

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część VI – punkt 1.2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1.2. Drożdże ekologiczne nie mogą 
występować w ekologicznej żywności ani 
paszy wraz z drożdżami nieekologicznymi.

1.2. Drożdże ekologiczne nie mogą 
występować w ekologicznej żywności ani 
paszy wraz z drożdżami nieekologicznymi.
Drożdże stosowane do produkcji win 
ekologicznych muszą być wyłącznie 
pochodzenia ekologicznego.

Or. fr

Poprawka 1317
Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część VI – punkt 1.3 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) zezwala się na dodawanie do podłoża 
(obliczonego jako sucha masa) do 
produkcji drożdży ekologicznych do 5% 
nieekologicznego ekstraktu lub autolizatu 
drożdżowego, w przypadku gdy nie są 
dostępne ekstrakt lub autolizat drożdżowy 
z produkcji ekologicznej.

Or. fr
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Uzasadnienie

Ekologiczne drożdże można produkować przy użyciu różnych substancji, w tym ekstraktów lub 
autolizatów drożdżowych. Jeżeli substancje te nie są dostępne w wystarczającej ilości z 
produkcji ekologicznej, można dodawać do 5% konwencjonalnego ekstraktu drożdżowego. 
Ponadto stosowanie autolizatów drożdżowych pozwala na zastąpienie fosforanu amonowego 
zakazanego w rolnictwie ekologicznym w Stanach Zjednoczonych. Umożliwiłoby to pokonanie 
przeszkody technicznej w eksporcie, napotykanej przez niektórych producentów ekologicznych 
win.

Poprawka 1318
Clara Eugenia Aguilera García

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część VI – punkt 1.3 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) dodawanie do podłoża (obliczonego 
jako masa sucha) do produkcji drożdży 
ekologicznych do 5% nieekologicznego 
ekstraktu lub autolizatu drożdżowego.

Or. es

Uzasadnienie

Przywrócenie obecnych norm produkcji drożdży ekologicznych.

Poprawka 1319
Michel Dantin, Angélique Delahaye

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część VI – punkt 1.3 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) zezwala się na dodawanie do podłoża 
(obliczonego jako sucha masa) do 
produkcji drożdży ekologicznych do 5% 
nieekologicznego ekstraktu lub autolizatu 
drożdżowego.

Or. fr
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Poprawka 1320
Norbert Lins

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część VI – punkt 1.3 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) w przypadku produkcji drożdży 
ekologicznych dozwolone jest dodanie do 
podłoża maksymalnie 5% 
nieekologicznego ekstraktu lub autolizatu 
drożdżowego (obliczanego jako masa 
sucha).

Or. en

Uzasadnienie

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.

Poprawka 1321
Jens Rohde

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część VI – punkt 1.3 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) w przypadku produkcji drożdży 
ekologicznych dozwolone jest dodanie do 
podłoża maksymalnie 5% 
nieekologicznego ekstraktu lub autolizatu 
drożdżowego (obliczanego jako masa 
sucha).

Or. en
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Uzasadnienie

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.

Poprawka 1322
Norbert Lins, Jens Gieseke

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik V a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Załącznik Va

Przepisy szczegółowe dotyczące 
europejskiej jednostki obrachunkowej

Sekcja 1

MISJA I ZADANIA

1. Misja jednostki obrachunkowej

Jednostka obrachunkowa powinna 
zapewniać równe warunki działania 
wszystkim podmiotom gospodarczym na 
szybko rozwijającym się rynku produktów 
ekologicznych oraz dbać o uczciwą 
konkurencję między podmiotami 
prowadzącymi produkcję ekologiczną w 
Unii a producentami z państwa trzecich.
Jednostka obrachunkowa powinna 
zapewniać stałą wymianę ważnych 
informacji między podmiotami 
gospodarczymi a właściwymi organami i 
przeprowadzać kontrole konieczne do 
sprawnego funkcjonowania danego 
sektora. Na wniosek Komisji jednostka 
obrachunkowa zapewnia oceny dotyczące 
uzupełnienia przepisów do niniejszego 
rozporządzenia lub załączników do niego, 
opierając się na wynikach monitorowania, 
ustaleniach naukowych oraz 
konsultacjach z zainteresowanymi 
stronami z sektora produkcji ekologicznej 
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i innymi zainteresowanymi stronami.

2. Zadania jednostki obrachunkowej

Jednostka obrachunkowa realizuje 
następujące zadania:

a) zapewnia doradztwo naukowe i 
wsparcie techniczne w celu lepszego 
wdrożenia niniejszego rozporządzenia 
oraz koniecznego monitorowania 
zgodności z jego przepisami;

b) gromadzi, analizuje, przechowuje i 
podsumowuje naukowe i techniczne dane 
określone w niniejszym rozporządzeniu 
oraz dane istotne dla jego wdrożenia w 
państwach członkowskich i państwach 
trzecich;

c) ustanawia procedury i narzędzia 
komunikacji, wymianę danych i 
informacji między jednostką 
obrachunkową, państwami członkowskimi 
i jednostkami akredytacyjnymi, zgodnie z
wymogami niniejszego rozporządzenia;

d) wspiera uznawanie oraz nadzorowanie 
organów kontrolnych i jednostek 
certyfikujących w państwach trzecich;

e) koordynuje postęp wdrażania 
zharmonizowanych kontroli oraz 
informacje i działania w przypadku 
podejrzenia niezgodności z niniejszym 
rozporządzeniem, kiedy dotyczy to więcej 
niż jednego państwa członkowskiego lub 
państwa trzeciego (art. 20a i 20b);

f) zarządza wszystkimi stosownymi 
wykazami uznanych organów kontrolnych 
i jednostek certyfikujących uprawnionych 
do sprawowania funkcji w państwach 
trzecich zgodnie z art. 29 ust. 4 i 
uaktualnia te wykazy;

g) ułatwia i koordynuje zatwierdzanie 
równoważnych norm zgodnie z art. 30b 
oraz odpowiednio zarządza wykazami 
równoważnych norm i je uaktualnia, 
publikując również różnice między tymi 
normami a prawodawstwem unijnym;
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h) ułatwia i koordynuje procedury oceny 
substancji oraz zmianę wykazów 
dopuszczonych procedur i substancji 
zgodnie z art. 19;

i) monitoruje i koordynuje rozwój sektora 
ekologicznych nasion i rynku 
ekologicznych pasz;

Or. de

Uzasadnienie

Dokładną nazwę tej europejskiej jednostki obrachunkowej i szczegółowe informacje 
dotyczące jej struktury należy określić gdzie indziej w niniejszym rozporządzeniu. Należy 
rozważyć, czy kompetencje odpowiedniego wydziału w Biurze ds. Żywności i Weterynarii 
(FVO) Komisji Europejskiej można by zmienić/ poszerzyć tak, aby objęły wymienione wyżej 
zadania. W związku z tym należałoby odpowiednio zwiększyć zasoby kadrowe tego wydziału. 
W ten sposób można by uniknąć tworzenia nowego organu.
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