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Alteração 1149
Elisabeth Köstinger, Norbert Lins

Proposta de regulamento
Anexo II – parte II – ponto 2.1.1 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) 12 meses para os bovinos destinados à 
produção de carne e, em qualquer caso, 
pelo menos três quartos do seu tempo de 
vida;

a) 12 meses para os bovinos destinados à 
produção de carne;

Or. de

Justificação

Para maior praticabilidade das presentes disposições, a referência ao tempo de vida dos 
bovinos deve, tal como no caso dos ovinos e caprinos, ser eliminada.

Alteração 1150
Jens Rohde

Proposta de regulamento
Anexo II – parte II – ponto 2.1.1 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) 12 meses para os bovinos destinados à 
produção de carne e, em qualquer caso, 
pelo menos três quartos do seu tempo de 
vida;

a) 12 meses para os bovinos destinados à 
produção de carne;

Or. en

Justificação

O requisito adicional que exige que os animais estejam em conformidade com as regras de 
produção biológica durante pelo menos três quartos da sua vida dificulta a venda de carne 
biológica de vacas leiteiras convertidas. De qualquer modo, este requisito nunca será 
aplicável em todos os casos. Mesmo as vacas muito velhas podem ser convertidas no período 
de dois anos, caso seja utilizada conversão simultânea de terras e animais. Por isso, não 
compreendemos a lógica deste encargo administrativo e propomos uma simplificação e um 
tempo de conversão claro e preciso. Doze meses de conversão deverão ser suficientes para os 
bovinos.
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Alteração 1151
Marian Harkin

Proposta de regulamento
Anexo II – parte II – ponto 2.1.2 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Não obstante o disposto na alínea a), os 
bovinos machos de mais de um ano devem 
ter acesso a pastagens ou a áreas ao ar 
livre;

b) Não obstante o disposto na alínea a), os 
touros de mais de um ano devem ter acesso 
a pastagens ou a áreas ao ar livre;

Or. en

Alteração 1152
Anja Hazekamp, Stefan Eck

Proposta de regulamento
Anexo II – parte II – ponto 2.1.2 – parágrafo 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Nos casos em que os bovinos, ovinos e 
caprinos tenham acesso às pastagens 
durante a época de pastoreio e o sistema 
de abrigo durante o inverno permita a 
liberdade de movimentos dos animais, é 
possível derrogar à obrigação de facultar 
áreas ao ar livre durante os meses de 
inverno;

c) Os bovinos, ovinos e caprinos devem 
dispor de acesso permanente a áreas ao ar 
livre nos meses de inverno, durante pelo 
menos algumas horas por dia, sempre que 
as condições o permitam;

Or. en

Alteração 1153
Anna Maria Corazza Bildt

Proposta de regulamento
Anexo II – parte II – ponto 2.1.2 – parágrafo 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Exceto durante o período em que d) Exceto durante o período em que 
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anualmente os animais se encontram em 
transumância, referido no ponto 1.4.2.2, no 
mínimo 90 % dos alimentos devem provir 
da própria exploração ou, quando tal não 
for possível, ser produzidos em cooperação 
com outras explorações que pratiquem a 
agricultura biológica na mesma região;

anualmente os animais se encontram em 
transumância, tal como referido no 
ponto 1.4.2.2, no mínimo 60 % dos 
alimentos devem provir da própria 
exploração ou, sempre que tal não seja
possível, devem ser produzidos em 
cooperação com outras explorações que 
pratiquem a agricultura biológica;

Or. en

Alteração 1154
Fredrick Federley

Proposta de regulamento
Anexo II – parte II – ponto 2.1.2 – parágrafo 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Exceto durante o período em que 
anualmente os animais se encontram em 
transumância, referido no ponto 1.4.2.2, no 
mínimo 90 % dos alimentos devem provir 
da própria exploração ou, quando tal não 
for possível, ser produzidos em cooperação 
com outras explorações que pratiquem a 
agricultura biológica na mesma região;

d) Exceto durante o período em que 
anualmente os animais se encontram em 
transumância, referido no ponto 1.4.2.2, no 
mínimo 60 % dos alimentos devem provir 
da própria exploração ou, quando tal não 
for possível, ser produzidos em cooperação 
com outras explorações que pratiquem a 
agricultura biológica;

Or. en

Alteração 1155
Clara Eugenia Aguilera García

Proposta de regulamento
Anexo II – parte II – ponto 2.1.2 – parágrafo 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Exceto durante o período em que 
anualmente os animais se encontram em 
transumância, referido no ponto 1.4.2.2, no 
mínimo 90 % dos alimentos devem provir 
da própria exploração ou, quando tal não 
for possível, ser produzidos em cooperação 
com outras explorações que pratiquem a 

d) Exceto durante o período em que 
anualmente os animais se encontram em 
transumância, referido no ponto 1.4.2.2, no 
mínimo 60 % dos alimentos devem provir 
da própria exploração ou, quando tal não 
for possível, ser produzidos em cooperação 
com outras explorações que pratiquem a 
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agricultura biológica na mesma região; agricultura biológica;

Or. es

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

Proposta de regulamento
Anexo II – parte II – ponto 2.1.2 – parágrafo 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Exceto durante o período em que 
anualmente os animais se encontram em 
transumância, referido no ponto 1.4.2.2, no 
mínimo 90 % dos alimentos devem provir
da própria exploração ou, quando tal não 
for possível, ser produzidos em cooperação 
com outras explorações que pratiquem a 
agricultura biológica na mesma região;

d) Exceto durante o período em que 
anualmente os animais se encontram em 
transumância, referido no ponto 1.4.2.2, no 
mínimo 60 % dos alimentos devem ser 
obtidos principalmente da própria 
exploração ou, quando tal não for possível, 
ser produzidos em cooperação com outras 
explorações que pratiquem a agricultura 
biológica na mesma região;

Or. en

Alteração 1157
Julie Girling

Proposta de regulamento
Anexo II – parte II – ponto 2.1.2 – parágrafo 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Exceto durante o período em que 
anualmente os animais se encontram em 
transumância, referido no ponto 1.4.2.2, no 
mínimo 90 % dos alimentos devem provir 
da própria exploração ou, quando tal não 
for possível, ser produzidos em cooperação 
com outras explorações que pratiquem a 
agricultura biológica na mesma região;

d) Exceto durante o período em que 
anualmente os animais se encontram em 
transumância, referido no ponto 1.4.2.2, no 
mínimo 60 % dos alimentos devem provir 
principalmente da própria exploração ou, 
quando tal não for possível, ser produzidos 
em cooperação com outras explorações que 
pratiquem a agricultura biológica na 
mesma região;

Or. en
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Alteração 1158
Annie Schreijer-Pierik

Proposta de regulamento
Anexo II – parte II – ponto 2.1.2 – parágrafo 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) No que diz respeito aos bovinos, ovinos 
e caprinos, os sistemas de criação devem 
basear-se na utilização máxima do 
pastoreio, de acordo com a disponibilidade 
em pastagens nos diferentes períodos do 
ano. As forragens grosseiras, frescas, 
secas ou ensiladas devem constituir pelo 
menos 60 % da matéria seca que compõe 
a ração diária dos bovinos, ovinos e 
caprinos. É permitida a redução dessa 
percentagem para 50 % no que diz 
respeito aos animais em produção leiteira, 
durante um período máximo de três 
meses, no início da lactação;

e) No que diz respeito aos bovinos, ovinos 
e caprinos, os sistemas de criação devem 
basear-se na utilização máxima do 
pastoreio, de acordo com a disponibilidade 
em pastagens nos diferentes períodos do 
ano e apenas quando as circunstâncias o 
permitam.

Or. en

Alteração 1159
Anja Hazekamp, Stefan Eck

Proposta de regulamento
Anexo II – parte II – ponto 2.1.2 – parágrafo 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) No que diz respeito aos bovinos, ovinos 
e caprinos, os sistemas de criação devem 
basear-se na utilização máxima do 
pastoreio, de acordo com a disponibilidade 
em pastagens nos diferentes períodos do 
ano. As forragens grosseiras, frescas, secas 
ou ensiladas devem constituir pelo menos 
60 % da matéria seca que compõe a ração 
diária dos bovinos, ovinos e caprinos. É 
permitida a redução dessa percentagem 
para 50 % no que diz respeito aos animais 
em produção leiteira, durante um período 
máximo de três meses, no início da 
lactação;

e) No que diz respeito aos bovinos, ovinos 
e caprinos, os sistemas de criação devem 
basear-se na utilização máxima do 
pastoreio, de acordo com a disponibilidade 
em pastagens nos diferentes períodos do 
ano. As raças devem ser escolhidas com 
base na sua adaptabilidade local às 
condições de pastoreio e na sua 
adequação a outras disposições 
alimentares, incluindo requisitos em 
matéria de forragens grosseiras, frescas, 
secas ou ensiladas. As forragens 
grosseiras, frescas, secas ou ensiladas 
devem constituir pelo menos 60 % da 
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matéria seca que compõe a ração diária dos 
bovinos, ovinos e caprinos. É permitida a 
redução dessa percentagem para 50 % no 
que diz respeito aos animais em produção 
leiteira, durante um período máximo de 
três meses, no início da lactação;

Or. en

Alteração 1160
Marian Harkin

Proposta de regulamento
Anexo II – parte II – ponto 2.1.2 – parágrafo 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) No que diz respeito aos bovinos, ovinos 
e caprinos, os sistemas de criação devem 
basear-se na utilização máxima do 
pastoreio, de acordo com a disponibilidade 
em pastagens nos diferentes períodos do 
ano. As forragens grosseiras, frescas, secas 
ou ensiladas devem constituir pelo menos 
60 % da matéria seca que compõe a ração 
diária dos bovinos, ovinos e caprinos. É 
permitida a redução dessa percentagem 
para 50 % no que diz respeito aos animais 
em produção leiteira, durante um período 
máximo de três meses, no início da 
lactação;

e) No que diz respeito aos bovinos, ovinos 
e caprinos, os sistemas de criação devem 
basear-se na utilização máxima do 
pastoreio, de acordo com a disponibilidade 
em pastagens nos diferentes períodos do 
ano e quando as condições o permitam. 
As forragens grosseiras, frescas, secas ou 
ensiladas devem constituir pelo menos 
60 % da matéria seca que compõe a ração 
diária dos bovinos, ovinos e caprinos. É 
permitida a redução dessa percentagem 
para 50 % no que diz respeito aos animais 
em produção leiteira, durante um período 
máximo de três meses, no início da 
lactação;

Or. en

Alteração 1161
Elisabeth Köstinger, Norbert Lins, Herbert Dorfmann

Proposta de regulamento
Anexo II – parte II – ponto 2.1.2 – parágrafo 1 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

f) No aleitamento dos bovinos, ovinos e 
caprinos deve ser dada preferência ao leite

f) No aleitamento dos bovinos, ovinos e 
caprinos deve ser dada preferência ao leite 
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materno por um período mínimo de três 
meses no caso dos bovinos e de 45 dias no 
caso dos ovinos e dos caprinos.

materno ou leite natural por um período 
mínimo de três meses no caso dos bovinos 
e de 45 dias no caso dos ovinos e dos 
caprinos.

Or. de

Alteração 1162
Anja Hazekamp, Stefan Eck

Proposta de regulamento
Anexo II – parte II – ponto 2.1.3 – parágrafo 1 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-A) O amarramento de gado, bovinos e 
ovinos deve ser totalmente proibido, 
incluindo em períodos em que o pastoreio 
não seja possível. Apenas devem ser 
concedidas exceções a animais 
individuais durante um período limitado e 
na medida em que tal seja justificado por 
razões veterinárias.

Or. en

Alteração 1163
Anja Hazekamp, Stefan Eck

Proposta de regulamento
Anexo II – parte II – ponto 2.1.3 – parágrafo 1 – alínea b-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-B) Todo o alojamento deve 
proporcionar acesso permanente a uma 
zona aberta que permita o exercício dos 
animais.

Or. en

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

Proposta de regulamento
Anexo II – parte II – ponto 2.1.3 – parágrafo 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Não obstante o disposto no artigo 3.º, n.º 
1, primeiro parágrafo, alínea a), e no artigo 
3.º, n.º 1, segundo parágrafo, da Diretiva 
2008/119/CEE do Conselho70, é proibido o 
alojamento em compartimentos individuais 
de vitelos com mais de uma semana, a não 
ser em casos individuais durante um 
período limitado e na medida em que tal 
seja justificado por razões veterinárias.

c) Não obstante o disposto no artigo 3.º, n.º 
1, primeiro parágrafo, alínea a), e no artigo 
3.º, n.º 1, segundo parágrafo, da Diretiva 
2008/119/CEE do Conselho70, são 
proibidas todas as formas de alojamento 
individual, incluindo o alojamento em 
compartimentos individuais de vitelos, a 
não ser em casos individuais durante um 
período limitado quando, e na medida em 
que, tal seja justificado por razões 
veterinárias. Caso os vitelos sejam 
mantidos em compartimentos individuais 
por motivos veterinários, estes deverão ter 
um piso sólido e uma cama de palha. O 
vitelo deve poder virar-se facilmente, 
deitar-se ao comprido (confortavelmente) 
e estabelecer contacto visual com os 
outros vitelos. Caso não esteja a ser feita 
criação com ligação à mãe, o alojamento 
em grupo de vitelos jovens apenas deve 
ser permitido após uma semana de idade.

__________________ __________________
70 Diretiva 2008/119/CE do Conselho, de 
18 de dezembro de 2008, relativa às 
normas mínimas de proteção dos vitelos 
(JO L 10 de 15.1.2009, p. 7).

70 Diretiva 2008/119/CE do Conselho, de 
18 de dezembro de 2008, relativa às 
normas mínimas de proteção dos vitelos 
(JO L 10 de 15.1.2009, p. 7).

Or. en

Alteração 1165
Anja Hazekamp, Stefan Eck

Proposta de regulamento
Anexo II – parte II – ponto 2.2.2 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Os equídeos devem ter acesso 
permanente a pastagens para pastoreio 

a) Os equídeos devem ter acesso 
permanente a pastagens e pastoreio 
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sempre que as condições o permitam; durante as épocas do ano em que a erva 
está disponível. Nas restantes ocasiões, os 
equídeos devem ter acesso a forragens 
secas e instalações exteriores que
permitam o seu comportamento natural;

Or. en

Alteração 1166
Anja Hazekamp, Stefan Eck

Proposta de regulamento
Anexo II – parte II – ponto 2.2.2 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Nos casos em que os equídeos tenham 
acesso às pastagens durante a época de 
pastoreio e o sistema de abrigo durante o 
inverno permita a liberdade de 
movimentos dos animais, é possível 
derrogar à obrigação de facultar áreas ao 
ar livre durante os meses de inverno;

Suprimido

Or. en

Alteração 1167
Anna Maria Corazza Bildt

Proposta de regulamento
Anexo II – parte II – ponto 2.2.2 – parágrafo 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Exceto durante o período em que 
anualmente os animais se encontram em 
transumância, conforme referido no ponto 
1.4.2.2, no mínimo 90 % dos alimentos 
devem provir da própria exploração ou, 
quando tal não for possível, ser produzidos 
em cooperação com outras explorações que 
pratiquem a agricultura biológica e 
situadas na mesma região;

c) Exceto durante o período em que 
anualmente os animais se encontram em 
transumância, conforme referido no ponto 
1.4.2.2, no mínimo 60 % dos alimentos 
devem provir da própria exploração ou, 
sempre que tal não seja possível, devem
ser produzidos em cooperação com outras 
explorações que pratiquem a agricultura 
biológica;

Or. en
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Alteração 1168
Fredrick Federley

Proposta de regulamento
Anexo II – parte II – ponto 2.2.2 – parágrafo 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Exceto durante o período em que 
anualmente os animais se encontram em 
transumância, conforme referido no ponto 
1.4.2.2, no mínimo 90 % dos alimentos 
devem provir da própria exploração ou, 
quando tal não for possível, ser produzidos 
em cooperação com outras explorações que 
pratiquem a agricultura biológica e 
situadas na mesma região;

c) Exceto durante o período em que 
anualmente os animais se encontram em 
transumância, conforme referido no ponto 
1.4.2.2, no mínimo 60 % dos alimentos 
devem provir da própria exploração ou, 
quando tal não for possível, ser produzidos 
em cooperação com outras explorações que 
pratiquem a agricultura biológica;

Or. en

Alteração 1169
Clara Eugenia Aguilera García

Proposta de regulamento
Anexo II – parte II – ponto 2.2.2 – parágrafo 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Exceto durante o período em que 
anualmente os animais se encontram em 
transumância, referido no ponto 1.4.2.2, no 
mínimo 90 % dos alimentos devem provir 
da própria exploração ou, quando tal não 
for possível, ser produzidos em cooperação 
com outras explorações que pratiquem a 
agricultura biológica na mesma região;

c) Exceto durante o período em que 
anualmente os animais se encontram em 
transumância, referido no ponto 1.4.2.2, no 
mínimo 60 % dos alimentos devem provir 
da própria exploração ou, quando tal não 
for possível, ser produzidos em cooperação 
com outras explorações que pratiquem a 
agricultura biológica;

Or. es

Alteração 1170
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Ramón Luis Valcárcel Siso
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Proposta de regulamento
Anexo II – parte II – ponto 2.2.2 – parágrafo 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Exceto durante o período em que 
anualmente os animais se encontram em 
transumância, conforme referido no ponto 
1.4.2.2, no mínimo 90 % dos alimentos 
devem provir da própria exploração ou, 
quando tal não for possível, ser produzidos 
em cooperação com outras explorações que 
pratiquem a agricultura biológica e situadas 
na mesma região;

c) Exceto durante o período em que 
anualmente os animais se encontram em 
transumância, conforme referido no ponto 
1.4.2.2, no mínimo 60 % dos alimentos 
devem ser obtidos principalmente da 
própria exploração ou, quando tal não for 
possível, ser produzidos em cooperação 
com outras explorações que pratiquem a 
agricultura biológica e situadas na mesma 
região;

Or. en

Alteração 1171
Julie Girling

Proposta de regulamento
Anexo II – parte II – ponto 2.2.2 – parágrafo 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Exceto durante o período em que 
anualmente os animais se encontram em 
transumância, conforme referido no ponto 
1.4.2.2, no mínimo 90 % dos alimentos 
devem provir da própria exploração ou, 
quando tal não for possível, ser produzidos 
em cooperação com outras explorações que 
pratiquem a agricultura biológica e situadas 
na mesma região;

c) Exceto durante o período em que 
anualmente os animais se encontram em 
transumância, conforme referido no ponto 
1.4.2.2, no mínimo 60 % dos alimentos 
devem provir principalmente da própria 
exploração ou, quando tal não for possível, 
ser produzidos em cooperação com outras 
explorações que pratiquem a agricultura 
biológica e situadas na mesma região;

Or. en

Alteração 1172
Julie Girling

Proposta de regulamento
Anexo II – parte II – ponto 2.2.2 – parágrafo 1 – alínea d)
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Texto da Comissão Alteração

d) No que diz respeito aos equídeos, os 
sistemas de criação devem basear-se na 
utilização máxima do pastoreio, de acordo 
com a disponibilidade em pastagens nos 
diferentes períodos do ano. As forragens 
grosseiras, frescas, secas ou ensiladas 
devem constituir pelo menos 60 % da 
matéria seca que compõe a ração diária dos 
equídeos;

d) No que diz respeito aos equídeos, os 
sistemas de criação devem basear-se na 
utilização máxima do pastoreio, de acordo 
com a disponibilidade em pastagens nos 
diferentes períodos do ano. Caso não seja 
possível obter percentagens mais elevadas 
de forragens secas, devem aplicar-se as 
seguintes regras mínimas respeitando os 
requisitos de nutrição, saúde e bem-estar 
das raças: As forragens grosseiras, frescas, 
secas ou ensiladas devem constituir pelo 
menos 60 % da matéria seca que compõe a 
ração diária dos equídeos;

Or. en

Alteração 1173
Julie Girling

Proposta de regulamento
Anexo II – parte II – ponto 2.2.2 – parágrafo 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) No aleitamento dos equídeos deve ser 
dada preferência ao leite materno por um 
período mínimo de três meses.

e) No aleitamento dos equídeos deve ser 
dada preferência ao leite materno, com o 
equídeo a amamentar-se diretamente da 
mãe até à altura de fazer o desmame de 
forma natural;

Or. en

Alteração 1174
Julie Girling

Proposta de regulamento
Anexo II – parte II – ponto 2.2.3 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Os pavimentos dos edifícios que alojam 
os equídeos devem ser lisos, mas não 

a) Os pavimentos dos edifícios que alojam 
os equídeos devem ser lisos, mas não 
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derrapantes. Pelo menos metade da
superfície interior, conforme especificada 
no quadro do ponto 2.2.4 relativo às 
superfícies mínimas para os equídeos, deve 
ser sólida, isto é, não engradada nem 
ripada;

derrapantes. Toda a superfície interior, 
conforme especificada no quadro do ponto 
2.2.4 relativo às superfícies mínimas para 
os equídeos, deve ser sólida, isto é, não 
engradada nem ripada;

Or. en

Alteração 1175
José Bové

Proposta de regulamento
Anexo II – parte II – ponto 2.2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2.2-A. Produção cunícula

i) A densidade da população deve 
respeitar as seguintes condições:

Área interior:

– Coelhas e ninhada: 0,4 m²

– Coelhos machos e fêmeas grávidas: 0,3 
m²

– Coelhos de engorda 0,15 m²

Área exterior (alojamentos móveis):

– Coelhas e ninhada: 2,4 m²

– Coelhos machos e fêmeas grávidas: 2 
m²

– Coelhos de engorda 0,4 m²

ii) Conversão dos coelhos destinados à
reprodução:

A introdução de qualquer animal, macho 
ou fêmea, de origem não biológica 
implica um período de conversão do 
animal com uma duração mínima de três 
meses, durante o qual devem ser 
respeitadas as regras do presente caderno 
de encargos.

iii) Reprodução:

A idade mínima dos reprodutores para a 
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primeira cobrição é de 16 semanas. O 
número de ninhadas por fêmea não deve 
ultrapassar as 6 por ano.

Or. fr

Alteração 1176
Franc Bogovič

Proposta de regulamento
Anexo II – parte II – ponto 2. 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2.2-A. Cunicultura

2.7.1. Conversão

Os coelhos e os respetivos produtos podem 
ser considerados biológicos depois de 
cumprido o período de conversão de, pelo 
menos, 3 semanas.

2.7.2. Condições específicas de 
alojamento e densidade populacional

Aplicam-se as seguintes regras no que diz 
respeito às condições de alojamento e à
densidade populacional:

a) Deve sempre haver feno para os 
coelhos, exceto durante o período de 
vegetação, quando devem estar 
disponíveis forragens verdes;

b) Além da alimentação mencionada no 
parágrafo anterior, deve sempre haver 
ramos com casca para os coelhos roerem;

c) O número de animais nas coelheiras 
não deve ultrapassar:

i) animais para desmame até oito semanas 
de idade: 8 animais por m2 da superfície 
interior da casa;

ii) animais com mais de oito semanas: 
6 animais por m2 da superfície interior da 
casa;

d) A superfície interior da coelheira deve 
estar limpa, seca e regulamentada como 
área de repouso com camas. Os 
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pavimentos ripados podem ser permitidos 
até 50 % da superfície interior da casa, a 
qual deve estar coberta com camas ao 
longo de todo o período;

e) Recomenda-se uma estrutura de vários 
níveis para as diferentes unidades 
habitacionais dentro da coelheira. Se as 
diferentes unidades habitacionais da casa 
estiverem estruturadas em vários níveis, 
as áreas mais altas não devem contar para 
a dimensão da área interior da casa. As 
áreas mais altas devem ser feitas de um 
material sólido ou de um material 
permanentemente coberto com camas;

f) Os animais devem ter acesso às áreas 
ao ar livre. Se os animais não tiverem 
acesso a uma área ao ar livre, deverão 
dispor de uma área ampla que deve ser 
coberta. A zona ampla deve ser protegida 
e fácil de limpar;

g) A dimensão mínima da área exterior 
deve ser de 0,125 m2 por animal ou 
8 animais por m2.

h) Os animais devem ser criados em 
grupos até aos seis meses de idade;

A criação de animais individuais 
separadamente não deve ser permitida, a 
não ser que seja por tempo limitado e 
exista uma razão válida, tal como a 
prevenção de doenças ou devido a 
tratamentos veterinários ou durante a 
parição e lactação e para a colocação de 
um animal reprodutor.

Or. sl

Justificação

Os consumidores pedem cada vez mais produtos biológicos derivados de caça selvagem e 
coelhos. É por este motivo que devem ser igualmente introduzidas regras uniformes para a 
criação de veados, muflões, gamos e coelhos a nível da UE.

Alteração 1177
Peter Jahr
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Proposta de regulamento
Anexo II – parte II – ponto 2.3

Texto da Comissão Alteração

2.3. [...] Suprimido

Or. de

Justificação

Até à apresentação do relatório sobre a suinicultura e a avicultura biológicas referido no 
artigo 35.º, n.º 1, alínea a), devem continuar a ser aplicadas as disposições dos Regulamentos 
(CE) n.º 834/2007 e n.º 889/2008.

Alteração 1178
Anna Maria Corazza Bildt

Proposta de regulamento
Anexo II – parte II – ponto 2.3.2 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) No mínimo 60 % dos alimentos devem 
provir da própria exploração ou, quando
tal não for possível, ser produzidos na 
mesma região em cooperação com outras 
explorações biológicas ou operadores de 
alimentos biológicos para animais;

a) No mínimo 40 % dos alimentos devem 
provir da própria exploração ou, sempre 
que tal não seja possível, devem ser 
produzidos em cooperação com outras 
explorações biológicas ou operadores de 
alimentos biológicos para animais;

Or. en

Alteração 1179
Fredrick Federley

Proposta de regulamento
Anexo II – parte II – ponto 2.3.2 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) No mínimo 60 % dos alimentos devem 
provir da própria exploração ou, quando tal 
não for possível, ser produzidos na mesma 
região em cooperação com outras 

a) No mínimo 40 % dos alimentos devem 
provir da própria exploração ou, quando tal 
não for possível, ser produzidos em 
cooperação com outras explorações 
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explorações biológicas ou operadores de 
alimentos biológicos para animais;

biológicas ou operadores de alimentos 
biológicos para animais;

Or. en

Alteração 1180
Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot

Proposta de regulamento
Anexo II – parte II – ponto 2.3.2 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) No mínimo 60 % dos alimentos devem 
provir da própria exploração ou, quando tal 
não for possível, ser produzidos na mesma 
região em cooperação com outras 
explorações biológicas ou operadores de 
alimentos biológicos para animais;

a) No mínimo 40 % dos alimentos devem 
provir da própria exploração ou, quando tal 
não for possível, ser produzidos na mesma 
região em cooperação com outras 
explorações biológicas ou operadores de 
alimentos biológicos para animais; deve ser 
tida em consideração a especificidade das 
regiões ultraperiféricas.

A Comissão pode conceder a possibilidade 
de ter em consideração as especificidades 
das regiões ultraperiféricas através da 
adoção de um ato de execução.

Or. fr

Justificação

É necessário ter em conta as especificidades das regiões ultraperiféricas, que podem ver-se 
confrontadas com problemas de aprovisionamento de proximidade.

Alteração 1181
Michel Dantin, Angélique Delahaye

Proposta de regulamento
Anexo II – parte II – ponto 2.3.2 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) No mínimo 60 % dos alimentos devem 
provir da própria exploração ou, quando tal 
não for possível, ser produzidos na mesma 

a) No mínimo 40 % dos alimentos devem 
provir da própria exploração ou, quando tal 
não for possível, ser produzidos na mesma 
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região em cooperação com outras 
explorações biológicas ou operadores de 
alimentos biológicos para animais;

região em cooperação com outras 
explorações biológicas ou operadores de 
alimentos biológicos para animais. Deve 
ser tida em consideração a especificidade 
das regiões ultraperiféricas;

Or. fr

Alteração 1182
Clara Eugenia Aguilera García

Proposta de regulamento
Anexo II – parte II – ponto 2.3.2 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) No mínimo 60 % dos alimentos devem 
provir da própria exploração ou, quando tal 
não for possível, ser produzidos na mesma 
região em cooperação com outras 
explorações biológicas ou operadores de 
alimentos biológicos para animais;

a) No mínimo 20 % dos alimentos devem 
provir da própria exploração ou, quando tal 
não for possível, ser produzidos em 
cooperação com outras explorações 
biológicas ou operadores de alimentos 
biológicos para animais;

Or. es

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

Proposta de regulamento
Anexo II – parte II – ponto 2.3.2 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) No mínimo 60 % dos alimentos devem 
provir da própria exploração ou, quando tal 
não for possível, ser produzidos na mesma 
região em cooperação com outras 
explorações biológicas ou operadores de 
alimentos biológicos para animais;

a) No mínimo 20 % dos alimentos devem 
ser obtidos principalmente da própria 
exploração ou, quando tal não for possível, 
ser produzidos na mesma região em 
cooperação com outras explorações 
biológicas ou operadores de alimentos 
biológicos para animais;

Or. en
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Alteração 1184
Julie Girling

Proposta de regulamento
Anexo II – parte II – ponto 2.3.2 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) No mínimo 60 % dos alimentos devem 
provir da própria exploração ou, quando tal 
não for possível, ser produzidos na mesma 
região em cooperação com outras 
explorações biológicas ou operadores de 
alimentos biológicos para animais;

a) No mínimo 20 % dos alimentos devem 
provir principalmente da própria 
exploração ou, quando tal não for possível, 
ser produzidos na mesma região em 
cooperação com outras explorações 
biológicas ou operadores de alimentos 
biológicos para animais;

Or. en

Alteração 1185
Marian Harkin

Proposta de regulamento
Anexo II – parte II – ponto 2.3.2 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) No mínimo 60 % dos alimentos devem 
provir da própria exploração ou, quando tal 
não for possível, ser produzidos na mesma 
região em cooperação com outras 
explorações biológicas ou operadores de 
alimentos biológicos para animais;

a) No mínimo 20 % dos alimentos devem 
provir da própria exploração ou, quando tal 
não for possível, ser produzidos na mesma 
região em cooperação com outras 
explorações biológicas ou operadores de 
alimentos biológicos para animais;

Or. en

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

Proposta de regulamento
Anexo II – parte II – ponto 2.3.2 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) No mínimo 60 % dos alimentos devem a) No mínimo 20 % dos alimentos devem 
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provir da própria exploração ou, quando tal 
não for possível, ser produzidos na mesma 
região em cooperação com outras 
explorações biológicas ou operadores de 
alimentos biológicos para animais;

provir da própria exploração ou, quando tal 
não for possível, ser produzidos na mesma 
região em cooperação com outras 
explorações biológicas ou operadores de 
alimentos biológicos para animais;

Or. en

Alteração 1187
Annie Schreijer-Pierik

Proposta de regulamento
Anexo II – parte II – ponto 2.3.2 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) No mínimo 60 % dos alimentos devem 
provir da própria exploração ou, quando tal 
não for possível, ser produzidos na mesma 
região em cooperação com outras 
explorações biológicas ou operadores de 
alimentos biológicos para animais;

a) No mínimo 20 % dos alimentos devem 
provir da própria exploração ou, quando tal 
não for possível, ser produzidos na mesma 
região em cooperação com outras 
explorações biológicas ou operadores de 
alimentos biológicos para animais;

Or. en

Alteração 1188
Ivan Jakovčić, Ulrike Müller, Jens Rohde

Proposta de regulamento
Anexo II – parte II – ponto 2.3.2 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) No mínimo 60 % dos alimentos devem 
provir da própria exploração ou, quando tal 
não for possível, ser produzidos na mesma 
região em cooperação com outras 
explorações biológicas ou operadores de 
alimentos biológicos para animais;

a) No mínimo 20 % dos alimentos devem 
provir da própria exploração ou, quando tal 
não for possível, ser produzidos na mesma 
região em cooperação com outras 
explorações biológicas ou operadores de 
alimentos biológicos para animais;

Or. en
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Alteração 1189
Fredrick Federley

Proposta de regulamento
Anexo II – parte II – ponto 2.3.2 – parágrafo 1 – alínea c) – subponto 1 (novo)

Texto da Comissão Alteração

c-A) Deve estar sempre disponível água 
limpa e fresca em quantidades suficientes.

Or. en

Alteração 1190
Michel Dantin, Angélique Delahaye

Proposta de regulamento
Anexo II – parte II – ponto 2.3.2 – parágrafo 1 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-A) A fim de dar resposta às necessidades 
essenciais dos suínos biológicos em 
termos de nutrição, nomeadamente em 
proteínas e aminoácidos essenciais, no 
caso de o agricultor não ter possibilidade 
de obter matérias-primas ricas em 
proteínas provenientes exclusivamente da 
produção biológica de alimentos para 
animais, é autorizada para suínos e aves a 
utilização de uma proporção limitada de 
matérias-primas não biológicas ricas em 
proteínas.

A percentagem máxima autorizada de 
matérias-primas não biológicas para 
alimentação animal ricas em proteínas 
para estas espécies é de 5 % por cada 
período de 12 meses.

Estes valores são calculados anualmente e 
expressos em percentagem de matéria 
seca dos alimentos de origem agrícola.

Or. fr
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Alteração 1191
Janusz Wojciechowski, Beata Gosiewska, Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg, Jadwiga 
Wiśniewska

Proposta de regulamento
Anexo II – parte II – ponto 2.3.3 – parágrafo 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) As porcas devem ser mantidas em 
grupo, exceto nas últimas fases da gestação 
e durante o período de aleitamento;

c) As porcas devem ser mantidas em 
grupo, exceto nas últimas fases da gestação 
e durante o período de aleitamento, 
durante o qual as porcas devem poder 
circular livremente nos seus 
compartimentos e só podem ser 
amarradas durante curtos períodos, 
quando for absolutamente necessário. 
Não obstante requisitos adicionais em 
matéria de palha, deve ser atribuída às 
porcas, alguns dias antes da data prevista 
para o parto, uma quantidade suficiente 
de palha ou de outros materiais naturais 
adaptados para que expressem o seu 
comportamento de nidificação.

Or. en

Alteração 1192
Jens Rohde

Proposta de regulamento
Anexo II – parte II – ponto 2.3.3 – parágrafo 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) As áreas de exercício permitem o 
depósito de estrume e a fossagem pelos 
suínos. Para este efeito, podem ser 
utilizados diversos substratos.

e) As áreas de exercício permitem o 
depósito de estrume pelos suínos, bem 
como a sua atividade. Para este efeito, 
podem ser utilizadas diversas instalações.

Or. en

Justificação

Os suínos devem ter instalações profissionais nas suas áreas de exercício; contudo, o 
material de fossagem é difícil de manusear devido á precipitação e ao escoamento do 
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estrume. As instalações de fossagem podem ser colocadas dentro dos compartimentos, ao 
passo que outras instalações podem estar fora dos mesmos, a fim de estimular a atividade dos 
suínos.

Alteração 1193
Anja Hazekamp, Stefan Eck

Proposta de regulamento
Anexo 2 – secção 2 – parte 2 – ponto 2.3 – subponto 2.3.3 – parágrafo 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) As áreas de exercício permitem o 
depósito de estrume e a fossagem pelos 
suínos. Para este efeito, podem ser 
utilizados diversos substratos.

e) As áreas de exercício permitem o 
depósito de estrume e a fossagem pelos 
suínos. Para este efeito, podem ser 
utilizados materiais manipuláveis 
adicionais, contudo é necessário o acesso 
ao solo e à palha para a fossagem.

Or. en

Alteração 1194
Paolo De Castro, Michela Giuffrida

Proposta de regulamento
Anexo II – Parte II – ponto 2.3.4 – parágrafo 2 – quadro

Texto da Comissão

As superfícies mínimas das áreas interiores e exteriores, bem como outras características do 
alojamento para os suínos são as seguintes:

Área interior
(superfície líquida disponível para os 
animais)

Área exterior
(superfície de movimentação, 
exceto de pasto)

Peso vivo mínimo 
(kg)

m2/cabeça m2/cabeça

Porcas reprodutoras com 
leitões até 40 dias

7,5 por porca 2,5

Suínos de engorda até 50 0,8 0,6
até 85 1,1 0,8

até 110 1,3 1

Leitões acima de 40 dias e 
até 30 kg

0,6 0,4

Suínos de criação 2,5 por porca 1,9
6 por macho 8,0
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se os compartimentos 
forem utilizados para a 
cobrição natural: 10 
m2/macho

Alteração
As superfícies mínimas das áreas interiores e exteriores, bem como outras características do alojamento 

para os suínos são as seguintes:

Área interior
(superfície líquida disponível para os 
animais)

Área exterior
(superfície de movimentação, 
exceto de pasto)

Peso vivo mínimo
(kg)

m2/cabeça m2/cabeça

Porcas reprodutoras com 
leitões até 40 dias

7,5 por porca 2,5

Suínos de engorda até 50 0,8 0,6
até 85 1,1 0,8
até 110 1,3 1

acima de 110 1,5 1,2

Leitões acima de 40 dias e 
até 30 kg

0,6 0,4

Suínos de criação 2,5 por porca 1,9
6 por macho 8,0
se os compartimentos 
forem utilizados para a 
cobrição natural: 10 
m2/macho

Or. it

Alteração 1195
Marian Harkin

Proposta de regulamento
Anexo II – Parte II – ponto 2.3.4 – parágrafo 2 – quadro

Texto da Comissão

As superfícies mínimas das áreas interiores e exteriores, bem como outras características do 
alojamento para os suínos são as seguintes:

Área interior
(superfície líquida disponível para os 

animais)

Área exterior
(áreas de exercício, com exclusão 

de pastagens)
Peso vivo mínimo 

(kg)
m2/cabeça m2/cabeça

Porcas reprodutoras com 
leitões até 40 dias 

7,5 por porca 2,5

Suínos de engorda até 50 0,8 0,6
até 85 1,1 0,8
até 110 1,3 1

Leitões acima de 40 dias e 0,6 0,4
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até 30 kg
Suínos de criação 2,5 por fêmea 1,9

6 por macho 8,0
se os compartimentos 
forem utilizados para a 
cobrição natural 10 m2

por varrasco

Alteração
As superfícies mínimas das áreas interiores e exteriores, bem como outras características do 

alojamento para os suínos são as seguintes:

Área interior
(superfície líquida disponível para os 

animais)

Área exterior
(áreas de exercício, com exclusão 

de pastagens)
Peso vivo mínimo 

(kg)
m2/cabeça m2/cabeça

Porcas reprodutoras com 
leitões até 40 dias

7,5 por porca 2,5

Suínos de engorda até 50 0,8 0,6
até 85 1,1 0,8
até 110 1,5 1,2

Leitões acima de 40 dias e 
até 30 kg

0,6 0,4

Suínos de criação 2,5 por fêmea 1,9
6 por macho 8,0
se os compartimentos 
forem utilizados para a 
cobrição natural 10 m2

por varrasco

Or. it

Alteração 1196
Fredrick Federley

Proposta de regulamento
Anexo II – parte II – ponto 2.3.4 – parágrafo 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Porcas reprodutoras com leitões até 40 
dias: 0-21 dias 6,0 m2, 22-40 dias 7,5 m2

Or. en

Alteração 1197
Peter Jahr
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Proposta de regulamento
Anexo II – parte II – ponto 2.4

Texto da Comissão Alteração

2.4. [...] Suprimido

Or. de

Justificação

Até à apresentação do relatório sobre a suinicultura e a avicultura biológicas referido no 
artigo 35.º, n.º 1, alínea a), devem continuar a ser aplicadas as disposições dos anteriores 
Regulamentos (CE) n.º 834/2007 e n.º 889/2008.

Alteração 1198
Ulrike Müller

Proposta de regulamento
Anexo II – parte II – ponto 2.4

Texto da Comissão Alteração

2.4. [...] Suprimido

Or. de

Justificação

Devem ser mantidas as normas relativas às aves do anterior Regulamento (CE) n.º 889/2008 
(até à apresentação do relatório sobre a recomendação de uma proposta de alteração ao 
artigo 35.º).

Alteração 1199
Anja Hazekamp, Stefan Eck

Proposta de regulamento
Anexo II – parte II – ponto 2.4.1 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Para que as aves de capoeira e os 
respetivos produtos sejam considerados 

Para que as aves de capoeira e os 
respetivos produtos sejam considerados 
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biológicos, as regras de produção 
estabelecidas no presente regulamento 
devem ter sido aplicadas há, pelo menos:

biológicos, as regras de produção 
estabelecidas no presente regulamento, 
incluindo no que respeita à origem das 
aves de capoeira, devem ter sido aplicadas 
há, pelo menos:

Or. en

Alteração 1200
Anja Hazekamp, Stefan Eck

Proposta de regulamento
Anexo II – parte II – ponto 2.4.1 – parágrafo 1 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-A) São proibidas linhas de aves de 
capoeira de rápido crescimento.

Or. en

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

Proposta de regulamento
Anexo II – parte II – ponto 2.4.2 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

As aves de capoeira devem ser criadas até 
atingirem uma idade mínima ou, caso 
contrário, devem provir de estirpes de 
crescimento lento conforme definidas pela 
autoridade competente. Quando não 
forem utilizadas pelo agricultor estirpes 
de aves de capoeira de crescimento lento, 
a idade mínima de abate deve ser de:

As aves de capoeira de carne devem provir 
de estirpes adaptadas à criação ao ar livre 
e de crescimento lento, isto é, com um 
ganho de peso médio de até 35 g/dia, no 
caso dos frangos. Os Estados-Membros 
podem definir critérios mais rigorosos 
para o crescimento lento.

Or. fr

Justificação

A fim de garantir a qualidade e o bem-estar animal, é importante exigir que as aves de 
capoeira de carne, nomeadamente os frangos de carne, provenham de estirpes de 
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crescimento lento. Trata-se do principal critério para garantir a qualidade da carne, assim 
como a rusticidade e a adaptação das aves de capoeira à criação ao ar livre. As definições 
nacionais das estirpes de crescimento lento, no caso dos frangos, são muito variáveis. De 
acordo com a compilação efetuada pela Comissão, variam entre os 25 e os 45 g/dia. É 
necessária uma melhor harmonização.

Alteração 1202
Michel Dantin, Angélique Delahaye

Proposta de regulamento
Anexo II – parte II – ponto 2.4.2 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

As aves de capoeira devem ser criadas até 
atingirem uma idade mínima ou, caso 
contrário, devem provir de estirpes de 
crescimento lento conforme definidas pela 
autoridade competente. Quando não 
forem utilizadas pelo agricultor estirpes 
de aves de capoeira de crescimento lento, 
a idade mínima de abate deve ser de:

As aves de capoeira de carne devem provir 
de estirpes adaptadas à criação ao ar livre 
e de crescimento lento, isto é, com um 
ganho de peso médio de até 35 g/dia, no 
caso dos frangos. Os Estados-Membros 
podem definir critérios mais rigorosos 
para o crescimento lento.

Or. fr

Alteração 1203
Anja Hazekamp, Stefan Eck

Proposta de regulamento
Anexo II – parte II – ponto 2.4.2 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

As aves de capoeira devem ser criadas até 
atingirem uma idade mínima ou, caso 
contrário, devem provir de estirpes de 
crescimento lento conforme definidas pela 
autoridade competente. Quando não 
forem utilizadas pelo agricultor estirpes 
de aves de capoeira de crescimento lento,
a idade mínima de abate deve ser de:

As aves de capoeira devem provir de 
estirpes de crescimento lento que 
respeitem as taxas limitadas de 
crescimento diário definidas, compatíveis 
com as idades mínimas de criação de cada 
espécie. Estas taxas de crescimento devem 
ser definidas no presente regulamento. A 
idade mínima de abate deve ser de:

Or. en
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Alteração 1204
Jens Rohde

Proposta de regulamento
Anexo II – parte II – ponto 2.4.2 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

As aves de capoeira devem ser criadas até 
atingirem uma idade mínima ou, caso 
contrário, devem provir de estirpes de 
crescimento lento conforme definidas pela 
autoridade competente. Quando não forem 
utilizadas pelo agricultor estirpes de aves 
de capoeira de crescimento lento, a idade 
mínima de abate deve ser de:

As aves de capoeira devem ser criadas até 
atingirem uma idade mínima ou, caso 
contrário, devem provir de estirpes de 
crescimento lento conforme definidas pela 
autoridade competente da Comissão. 
Quando não forem utilizadas pelo 
agricultor estirpes de aves de capoeira de 
crescimento lento, a idade mínima de abate 
deve ser de:

Or. en

Justificação

A definição de estirpes de crescimento lento deve ser mantida pela Comissão. Devido à 
participação nacional no processo de decisão, observam-se diferenças significativas nas 
práticas, o que conduz a distorções do mercado. As definições nacionais relativas a estirpes 
de crescimento lento calculadas com base na taxa de crescimento diário máximo variam de 
28 a 50 g/dia. Tal corresponde a uma diferença no tempo de produção de uma ave de 
capoeira de, aproximadamente, 34 dias.

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

Proposta de regulamento
Anexo II – parte II – ponto 2.4.2 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) 81 dias para os frangos; a) 70 dias para os frangos;

Or. fr

Justificação

Para melhor adequação à maioria das práticas europeias, a idade mínima proposta para o 
frango é de 70 dias, o que corresponde à duração mínima de conversão definida no ponto 
2.4.1 do anexo II do projeto de regulamento.
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Alteração 1206
Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot

Proposta de regulamento
Anexo II – secção 2 – parte II – ponto 2.4 – ponto 2.4.2 – parágrafo 1 – alínea h)

Texto da Comissão Alteração

h) 140 dias para os perus e os gansos para 
cozinhar;

h) 140 dias para as peruas, os perus e 
gansos para cozinhar comercializados 
inteiros;

Or. fr

Justificação

A idade mínima proposta é retomada do atual anexo IV do Regulamento (CE) n.º 543/2008, 
relativo às normas de comercialização para os vários métodos de criação: ver alínea d) 
«Produção ao ar livre», estabelecendo a distinção, como no presente regulamento, entre 
peruas e perus, desmanchados ou inteiros.

Alteração 1207
Michel Dantin, Angélique Delahaye

Proposta de regulamento
Anexo II – parte II – ponto 2.4.2 – parágrafo 1 – alínea h)

Texto da Comissão Alteração

h) 140 dias para os perus e os gansos para 
cozinhar;

h) 140 dias para as peruas, os perus e 
gansos para cozinhar comercializados 
inteiros;

Or. fr

Alteração 1208
Michel Dantin, Angélique Delahaye

Proposta de regulamento
Anexo II – parte II – ponto 2.4.2 – parágrafo 1 – alínea i)
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Texto da Comissão Alteração

i) 100 dias para as peruas. i) 98 dias para as peruas destinadas a 
desmancha e 126 dias para os perus 
destinados a desmancha.

Or. fr

Alteração 1209
Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot

Proposta de regulamento
Anexo II – parte II – ponto 2.4.2 – parágrafo 1 – alínea i)

Texto da Comissão Alteração

i) 100 dias para as peruas. i) 98 dias para as peruas destinadas a 
desmancha,

Or. fr

Justificação

A idade mínima proposta é retomada do atual anexo IV do Regulamento (CE) n.º 543/2008, 
relativo às normas de comercialização para os vários métodos de criação: ver alínea d) 
«Produção ao ar livre», estabelecendo a distinção, como no presente regulamento, entre 
peruas e perus, desmanchados ou inteiros.

Alteração 1210
Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot

Proposta de regulamento
Anexo II – parte II – ponto 2.4.2 – parágrafo 1 – alínea i-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

i-A) 126 dias para os perus destinados a 
desmancha.

Or. fr
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Justificação

A idade mínima proposta é retomada do atual anexo IV do Regulamento (CE) n.º 543/2008, 
relativo às normas de comercialização para os vários métodos de criação: ver alínea d) 
«Produção ao ar livre», estabelecendo a distinção, como no presente regulamento, entre 
peruas e perus, desmanchados ou inteiros.

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

Proposta de regulamento
Anexo II – parte II – ponto 2.4.2 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

As galinhas poedeiras devem provir de 
estirpes adaptadas à criação ao ar livre.

Or. fr

Alteração 1212
Marian Harkin

Proposta de regulamento
Anexo II – parte II – ponto 2.4.2 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Quando o bando for constituído pela 
primeira vez, renovado ou reconstituído e 
não existir uma quantidade suficiente de 
produção de aves reprodutoras de criação 
biológica, podem ser introduzidos numa 
unidade de produção avícola biológica 
animais de criação não biológica, desde 
que os pintos destinados à produção de 
ovos e os pintos para a produção de carne 
tenham menos de três dias.

Or. en

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

Proposta de regulamento
Anexo II – parte II – ponto 2.4.2 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Quando o bando for constituído pela 
primeira vez, renovado ou reconstituído e 
não existir uma quantidade suficiente de 
produção de aves reprodutoras de criação 
biológica, podem ser introduzidos numa 
unidade de produção avícola biológica 
animais de criação não biológica, desde 
que os pintos destinados à produção de 
ovos e os pintos para a produção de carne 
tenham menos de três dias.

Or. en

Alteração 1214
Anna Maria Corazza Bildt

Proposta de regulamento
Anexo II – parte II – ponto 2.4.3 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) No mínimo 60 % dos alimentos devem 
provir da própria exploração ou, quando
tal não for possível, ser produzidos na 
mesma região em cooperação com outras 
explorações biológicas ou operadores de 
alimentos biológicos para animais;

a) No mínimo 40 % dos alimentos devem 
provir da própria exploração ou, sempre 
que tal não seja possível, devem ser 
produzidos em cooperação com outras 
explorações biológicas ou operadores de 
alimentos biológicos para animais;

Or. en

Alteração 1215
Fredrick Federley

Proposta de regulamento
Anexo II – parte II – ponto 2.4.3 – parágrafo 1 – alínea a)
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Texto da Comissão Alteração

a) No mínimo 60 % dos alimentos devem 
provir da própria exploração ou, quando tal 
não for possível, ser produzidos na mesma 
região em cooperação com outras 
explorações biológicas ou operadores de 
alimentos biológicos para animais;

a) No mínimo 40 % dos alimentos devem 
provir da própria exploração ou, quando tal 
não for possível, ser produzidos em 
cooperação com outras explorações 
biológicas ou operadores de alimentos 
biológicos para animais;

Or. en

Alteração 1216
Clara Eugenia Aguilera García

Proposta de regulamento
Anexo II – parte II – ponto 2.4.3 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) No mínimo 60 % dos alimentos devem 
provir da própria exploração ou, quando tal 
não for possível, ser produzidos na mesma 
região em cooperação com outras 
explorações biológicas ou operadores de 
alimentos biológicos para animais;

a) No mínimo 20 % dos alimentos devem 
provir da própria exploração ou, quando tal 
não for possível, ser produzidos em 
cooperação com outras explorações 
biológicas ou operadores de alimentos 
biológicos para animais;

Or. es

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

Proposta de regulamento
Anexo II – parte II – ponto 2.4.3 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) No mínimo 60 % dos alimentos devem 
provir da própria exploração ou, quando tal 
não for possível, ser produzidos na mesma 
região em cooperação com outras 
explorações biológicas ou operadores de 
alimentos biológicos para animais;

a) No mínimo 20 % dos alimentos devem 
ser obtidos principalmente da própria 
exploração ou, quando tal não for possível, 
ser produzidos na mesma região em 
cooperação com outras explorações 
biológicas ou operadores de alimentos 
biológicos para animais;
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Or. en

Alteração 1218
Julie Girling

Proposta de regulamento
Anexo II – parte II – ponto 2.4.3 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) No mínimo 60 % dos alimentos devem 
provir da própria exploração ou, quando tal 
não for possível, ser produzidos na mesma 
região em cooperação com outras 
explorações biológicas ou operadores de 
alimentos biológicos para animais;

a) No mínimo 20 % dos alimentos devem 
provir principalmente da própria 
exploração ou, quando tal não for possível, 
ser produzidos na mesma região em 
cooperação com outras explorações 
biológicas ou operadores de alimentos 
biológicos para animais;

Or. en

Alteração 1219
Marian Harkin

Proposta de regulamento
Anexo II – parte II – ponto 2.4.3 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) No mínimo 60 % dos alimentos devem 
provir da própria exploração ou, quando tal 
não for possível, ser produzidos na mesma 
região em cooperação com outras 
explorações biológicas ou operadores de 
alimentos biológicos para animais;

a) No mínimo 20 % dos alimentos devem 
provir da própria exploração ou, quando tal 
não for possível, ser produzidos na mesma 
região em cooperação com outras 
explorações biológicas ou operadores de 
alimentos biológicos para animais;

Or. en

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

Proposta de regulamento
Anexo II – parte II – ponto 2.4.3 – parágrafo 1 – alínea a)
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Texto da Comissão Alteração

a) No mínimo 60 % dos alimentos devem 
provir da própria exploração ou, quando tal 
não for possível, ser produzidos na mesma 
região em cooperação com outras 
explorações biológicas ou operadores de 
alimentos biológicos para animais;

a) No mínimo 20 % dos alimentos devem 
provir da própria exploração ou, quando tal 
não for possível, ser produzidos na mesma 
região em cooperação com outras 
explorações biológicas ou operadores de 
alimentos biológicos para animais;

Or. en

Alteração 1221
Annie Schreijer-Pierik

Proposta de regulamento
Anexo II – parte II – ponto 2.4.3 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) No mínimo 60 % dos alimentos devem 
provir da própria exploração ou, quando tal 
não for possível, ser produzidos na mesma 
região em cooperação com outras 
explorações biológicas ou operadores de 
alimentos biológicos para animais;

a) No mínimo 20 % dos alimentos devem 
provir da própria exploração ou, quando tal 
não for possível, ser produzidos na mesma 
região em cooperação com outras 
explorações biológicas ou operadores de 
alimentos biológicos para animais;

Or. en

Alteração 1222
Ivan Jakovčić, Ulrike Müller, Jens Rohde

Proposta de regulamento
Anexo II – parte II – ponto 2.4.3 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) No mínimo 60 % dos alimentos devem 
provir da própria exploração ou, quando tal 
não for possível, ser produzidos na mesma 
região em cooperação com outras 
explorações biológicas ou operadores de 
alimentos biológicos para animais;

a) No mínimo 20 % dos alimentos devem 
provir da própria exploração ou, quando tal 
não for possível, ser produzidos na mesma 
região em cooperação com outras 
explorações biológicas ou operadores de 
alimentos biológicos para animais;

Or. en
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Alteração 1223
Karin Kadenbach

Proposta de regulamento
Anexo II – parte II – ponto 2.4.4 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) As aves aquáticas devem ter acesso a 
um curso de água, charco, lago ou tanque 
sempre que as condições meteorológicas e 
higiénicas o permitam, para respeitar as 
suas necessidades específicas e os 
requisitos em matéria de bem-estar dos 
animais; quando as condições 
meteorológicas não o permitirem, devem 
ter acesso a água onde possam mergulhar a 
cabeça de forma a limparem as penas;

b) As aves aquáticas devem ter acesso a 
um curso de água, charco, lago ou tanque 
sempre que as condições meteorológicas e 
higiénicas o permitam, para respeitar as 
suas necessidades específicas e os 
requisitos em matéria de bem-estar dos 
animais; quando as condições 
meteorológicas não o permitirem, devem 
ter acesso a água onde possam mergulhar a 
cabeça, com uma profundidade suficiente 
para cobrir os olhos e as narinas e para 
derramar água sobre o corpo de forma a 
limparem as penas. 

Or. en

Alteração 1224
Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot

Proposta de regulamento
Anexo II – parte II – ponto 2.4.4 – parágrafo 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) As aves de capoeira devem dispor de 
acesso a uma área ao ar livre durante pelo 
menos um terço da sua vida. As áreas ao ar 
livre destinadas às aves de capoeira devem 
estar maioritariamente cobertas de 
vegetação e dispor de equipamentos de 
proteção, permitindo às aves o fácil acesso 
a bebedouros em número adequado;

c) As aves de capoeira dispõem de acesso a 
uma área ao ar livre durante pelo menos 
um terço da sua vida. As áreas ao ar livre 
destinadas às aves de capoeira devem estar 
maioritariamente cobertas de vegetação.

Or. fr
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Justificação

A presença de bebedouros nos espaços ao ar livre atrai aves selvagens e provoca um risco 
significativo em caso de episódio de gripe aviária. Por este motivo, a Comissão Europeia não 
recomenda bebedouros, os quais são mesmo permanentemente proibidos em alguns 
Estados-Membros. A vegetação, por exemplo com árvores ou arbustos, ajuda as aves de 
capoeira a expandir-se para espaços exteriores, não sendo necessário haver outro tipo de 
equipamento de proteção adicional.

Alteração 1225
Norbert Erdős

Proposta de regulamento
Anexo II – parte I – ponto 2.4.4 – parágrafo 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) As aves de capoeira devem dispor de 
acesso a uma área ao ar livre durante pelo 
menos um terço da sua vida. As áreas ao 
livre destinadas às aves de capoeira devem 
estar maioritariamente cobertas de 
vegetação e dispor de equipamentos de 
proteção, permitindo às aves o fácil acesso 
a bebedouros em número adequado;

c) As aves de capoeira devem dispor de 
acesso a uma área ao ar livre durante pelo 
menos um terço da sua vida. As áreas ao 
livre destinadas às aves de capoeira devem 
estar maioritariamente cobertas de 
vegetação;

Or. xm

Justificação

A presença de bebedouros nos espaços ao ar livre atrai aves selvagens e provoca um risco 
significativo em caso de episódio de gripe aviária. Por este motivo, a Comissão Europeia não 
recomenda bebedouros, os quais são mesmo permanentemente proibidos em alguns Estados-
Membros. A vegetação, por exemplo com árvores ou arbustos, ajuda as aves de capoeira a 
expandir-se para espaços exteriores, não sendo necessário haver outro tipo de equipamento 
de proteção adicional.

Alteração 1226
Anja Hazekamp, Stefan Eck

Proposta de regulamento
Anexo II – parte II – ponto 2.4.4 – parágrafo 1 – alínea c)
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Texto da Comissão Alteração

c) As aves de capoeira devem dispor de 
acesso a uma área ao ar livre durante pelo 
menos um terço da sua vida. As áreas ao 
livre destinadas às aves de capoeira devem 
estar maioritariamente cobertas de 
vegetação e dispor de equipamentos de 
proteção, permitindo às aves o fácil acesso 
a bebedouros em número adequado;

c) As aves de capoeira devem dispor de 
acesso a uma área ao ar livre, incluindo 
pastagens e/ou florestas, durante pelo 
menos metade da sua vida. As áreas ao ar
livre destinadas às aves de capoeira devem 
estar maioritariamente cobertas de 
vegetação e dispor de equipamentos de 
proteção, que permitam aos animais 
esconderem-se e esgravatar o chão, 
permitindo-lhes também o fácil acesso a 
bebedouros em número adequado;

Or. en

Alteração 1227
Jens Rohde

Proposta de regulamento
Anexo II – parte II – ponto 2.4.4 – parágrafo 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) As aves de capoeira devem dispor de 
acesso a uma área ao ar livre durante pelo 
menos um terço da sua vida. As áreas ao 
livre destinadas às aves de capoeira devem 
estar maioritariamente cobertas de 
vegetação e dispor de equipamentos de 
proteção, permitindo às aves o fácil acesso 
a bebedouros em número adequado;

c) As aves de capoeira devem dispor de 
acesso a uma área ao ar livre durante pelo 
menos um terço da sua vida e 
permanentemente a partir do momento 
em que têm a penugem completa. As áreas 
ao ar livre destinadas às aves de capoeira 
devem estar maioritariamente cobertas de 
vegetação anual ou perene e devem dispor 
de equipamentos de proteção, permitindo 
às aves o fácil acesso a bebedouros em 
número adequado;

Or. en

Justificação

Tanto o texto jurídico em vigor como a nova proposta têm de ser mais harmonizados a fim de 
reduzir as distorções do mercado. A intenção da expressão «um terço da sua vida» deve ser 
clarificada, e os requisitos em matéria de vegetação devem ser especificados para minimizar 
potenciais distorções do mercado. Diferentes interpretações resultam numa produção de aves 
de capoeira em alguns Estados-Membros que requer mais 50 % de espaço ao ar livre por 
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animal do que a produção noutros Estados-Membros comparáveis.

Alteração 1228
Anja Hazekamp, Stefan Eck

Proposta de regulamento
Anexo II – parte II – ponto 2.4.4 – parágrafo 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Quando forem conservadas em espaços 
interiores devido a restrições ou obrigações 
impostas com base na legislação da União, 
as aves devem dispor de acesso 
permanente a quantidades suficientes de 
alimentos grosseiros e materiais adequados 
às suas necessidades etológicas;

d) Quando forem conservadas em espaços 
interiores, nomeadamente devido a 
restrições ou obrigações impostas com base 
na legislação da União, as aves devem 
dispor de acesso permanente a uma 
varanda (parque exterior), bem como de 
acesso permanente a quantidades 
suficientes de alimentos grosseiros e de 
materiais adequados às suas necessidades 
etológicas. As restrições de acesso a um 
parque exterior só devem ser possíveis 
devido a condições meteorológicas 
desfavoráveis;

Or. en

Alteração 1229
Karin Kadenbach

Proposta de regulamento
Anexo II – parte II – ponto 2.4.4 – parágrafo 1 – alínea e) – subponto i)

Texto da Comissão Alteração

i) pelo menos um terço da superfície do 
solo deve ser uma construção sólida, isto é, 
não ripada nem engradada, e coberta de um 
material de cama do tipo palha, aparas de 
madeira, areia ou turfa, 

i) toda a superfície do solo deve ser uma 
construção sólida, isto é, não ripada nem 
engradada, e coberta de um material de 
cama do tipo palha, aparas de madeira, 
areia ou turfa, 

Or. en
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Alteração 1230
Karin Kadenbach

Proposta de regulamento
Anexo II – parte II – ponto 2.4.4 – parágrafo 1 – alínea e) – subponto iii)

Texto da Comissão Alteração

iii) devem possuir poleiros adaptados, em 
quantidade e dimensões, ao tamanho do 
grupo e dos animais, como previsto no 
quadro sobre as superfícies mínimas das 
áreas interiores e exteriores, bem como 
outras características do alojamento para a 
produção de aves de capoeira, 
estabelecidas no ponto 2.4.5,

iii) devem possuir poleiros adaptados, em 
quantidade e dimensões, ao tamanho do 
grupo e dos animais, como previsto no 
quadro sobre as superfícies mínimas das 
áreas interiores e exteriores, bem como 
outras características do alojamento para a 
produção de aves de capoeira, 
estabelecidas no ponto 2.4.5. Devem 
também prever poleiros para aves 
reprodutoras, frangas e frangos. Devem 
ser acrescentadas, quando adequado, 
bolas de palha e material para debicar. 
Devem prever plataformas para perus,

Or. en

Alteração 1231
Anja Hazekamp, Stefan Eck

Proposta de regulamento
Anexo II – parte II – ponto 2.4.4 – parágrafo 1 – alínea e) – subponto iv)

Texto da Comissão Alteração

iv) o limite exterior dos galinheiros, 
incluindo eventualmente a varanda, deve 
dispor de aberturas de saída/entrada com 
uma dimensão adequada às aves, tendo 
essas aberturas um comprimento total de 
pelo menos 4 m por 100 m2 de superfície 
das instalações de que as aves dispõem. 
Quando existir uma varanda, as aberturas 
internas entre as instalações e a varanda 
devem ter um comprimento total de 2 m 
por 100 m2 de superfície das instalações. 
Deve ser permitido um acesso de 24 horas 
à varanda,

iv) o limite exterior dos galinheiros, 
incluindo eventualmente a varanda, deve 
dispor de aberturas de saída/entrada com 
uma dimensão adequada às aves, tendo 
essas aberturas um comprimento total de 
pelo menos 4 m por 100 m2 de superfície 
das instalações de que as aves dispõem. As 
aberturas internas entre as instalações e a 
varanda devem ter um comprimento total 
de 2 m por 100 m2 de superfície das 
instalações. Deve ser permitido um acesso 
de 24 horas por dia à varanda,

Or. en
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Alteração 1232
Jens Rohde

Proposta de regulamento
Anexo 2 – secção 2 – parte 2 – ponto 2.4 – subponto 2.4.4 – parágrafo 1 – alínea e) –
subponto iv)

Texto da Comissão Alteração

iv) o limite exterior dos galinheiros, 
incluindo eventualmente a varanda, deve 
dispor de aberturas de saída/entrada com 
uma dimensão adequada às aves, tendo 
essas aberturas um comprimento total de 
pelo menos 4 m por 100 m2 de superfície 
das instalações de que as aves dispõem. 
Quando existir uma varanda, as aberturas 
internas entre as instalações e a varanda 
devem ter um comprimento total de 2 m
por 100 m2 de superfície das instalações. 
Deve ser permitido um acesso de 24 horas 
à varanda,

iv) o limite exterior dos galinheiros, 
incluindo eventualmente a varanda, deve 
dispor de aberturas de saída/entrada com 
uma dimensão adequada às aves, tendo 
essas aberturas um comprimento total de 
pelo menos 4 m por 100 m2 de superfície 
das instalações de que as aves dispõem. 
Quando existir uma varanda, as aberturas 
internas entre as instalações e a varanda 
devem ter um comprimento total de 1,5 m
por 100 m2 de superfície das instalações. 
Deve ser permitido um acesso de 24 horas 
à varanda,

Or. en

Justificação

As aberturas entre as instalações e a varanda devem ser limitadas a uma área de 
1,5 m/100 m2 nas instalações, a fim de reduzir as correntes de ar e a floculação 
potencialmente fatal dos animais nas instalações. Os efeitos negativos das correntes de ar 
nos sistemas de aves de capoeira parecem constituir um grave desafio nos países nórdicos.

Alteração 1233
Marco Zullo, Rosa D'Amato

Proposta de regulamento
Anexo II – parte II – ponto 2.4.4 – parágrafo 1 – alínea e) – subalínea vi)

Texto da Comissão Alteração

vi) os sistemas de andares múltiplos não 
devem ter mais do que três níveis de 
superfície utilizável, incluindo o piso 
térreo. A distância entre níveis ou áreas 
intermédias, tais como áreas de 

Suprimido
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nidificação, não deve ser superior a 1 m. 
Nos andares mais elevados deve poder ser 
instalado um sistema automático de 
remoção do estrume;

Or. it

Alteração 1234
Clara Eugenia Aguilera García

Proposta de regulamento
Anexo II – parte II – ponto 2.4.4 – parágrafo 1 – alínea e) – subalínea vi)

Texto da Comissão Alteração

vi) os sistemas de andares múltiplos não 
devem ter mais do que três níveis de 
superfície utilizável, incluindo o piso 
térreo. A distância entre níveis ou áreas 
intermédias, tais como áreas de nidificação, 
não deve ser superior a 1 m. Nos andares 
mais elevados deve poder ser instalado um 
sistema automático de remoção do 
estrume;

vi) os sistemas de níveis múltiplos não 
devem ter mais do que três níveis de 
superfície utilizável, incluindo o piso 
térreo. A distância entre níveis ou áreas 
intermédias, tais como áreas de nidificação, 
não deve ser superior a 1 m. Nos andares 
mais elevados deve poder ser instalado um 
sistema automático de remoção do 
estrume;

Or. es

Justificação

«Níveis múltiplos» é o termo adequado.

Alteração 1235
Jens Rohde

Proposta de regulamento
Anexo II – parte II – ponto 2.4.4 – parágrafo 1 – alínea g)

Texto da Comissão Alteração

g) Os edifícios devem ser esvaziados de 
animais entre dois períodos de criação de 
aves de capoeira. Neste intervalo de tempo 
deve ser feita a desinfeção do edifício e dos 
respetivos acessórios. Além disso, no final 

g) Os edifícios devem ser esvaziados de 
animais entre dois períodos de criação de 
aves de capoeira. Neste intervalo de tempo 
deve ser feita a desinfeção do edifício e dos 
respetivos acessórios. Além disso, no final 
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do período de criação de cada grupo de 
aves de capoeira, os parques devem 
permanecer desocupados durante um 
período a estabelecer pelos 
Estados-Membros para permitir que a 
vegetação torne a crescer. Estes requisitos 
não se aplicam às aves de capoeira que não 
sejam criadas em grupos, não sejam 
mantidas em parques e possam andar à 
solta ao longo do dia.

do período de criação de cada grupo de 
aves de capoeira, os parques devem 
permanecer desocupados durante um 
período a estabelecer pelos 
Estados-Membros para permitir que a 
vegetação torne a crescer. Estes requisitos 
não se aplicam às aves de capoeira que não 
sejam criadas em grupos, não sejam 
mantidas em parques e possam andar à 
solta ao longo do dia. As áreas ao ar livre 
para aves de capoeira podem estar em 
utilização permanentes, desde que pelo 
menos 50 % da área esteja coberta com 
vegetação anual ou perene. São 
permitidas misturas de grupos de árvores 
e espaços abertos.

Or. en

Justificação

As áreas ao ar livre mais atrativas para as aves de capoeira, de acordo com o grupo de 
peritos da Comissão sobre agricultura biológica (EGTOP), incluem uma vegetação mista. Se 
for assegurada vegetação atrativa, deverá ser desnecessário deixar áreas vazias a fim de 
permitir o crescimento da vegetação. De momento, registam-se interpretações muito 
diferentes dos regulamentos, resultando em condições muito divergentes entre 
Estados-Membros.

Alteração 1236
Eric Andrieu

Proposta de regulamento
Anexo II – parte II – ponto 2.4.5 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2.4.5. Densidade populacional 2.4.5. Estrume animal 

Or. fr

Justificação

Tanto o texto como o respetivo título são pouco claros e é necessário precisá-los e indicar 
que dizem respeito ao estrume animal, referindo a diretiva em vigor. Cada um dos 
Estados-Membros adaptou a Diretiva Nitratos em função dos seus problemas ambientais. É 
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necessário manter esta possibilidade de invocar as disposições nacionais, como no caso do 
atual regulamento biológico (artigo 15.º, n.º 2, do Regulamento (CE) n.º 889/2008).

Alteração 1237
Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot

Proposta de regulamento
Anexo II – parte II – ponto 2.4.5 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

O número de animais por hectare deve 
respeitar os seguintes limites:

A quantidade máxima de estrume animal 
que pode estar espalhada por hectare deve 
respeitar o limite de 170 kg de azoto 
orgânico por ano e por hectare de terras 
agrícolas. Para esse propósito, o número 
de animais por hectare deve respeitar os 
seguintes limites, ou ser calculado com 
base nas disposições nacionais 
correspondentes adotadas no âmbito da 
aplicação da Diretiva 91/676/CEE:

Or. fr

Justificação

Tanto o texto como o respetivo título são pouco claros e é necessário precisá-los e indicar 
que dizem respeito ao estrume animal, referindo a diretiva em vigor. Cada um dos 
Estados-Membros adaptou a Diretiva Nitratos em função dos seus problemas ambientais. É 
necessário manter esta possibilidade de invocar as disposições nacionais, como no caso do 
atual regulamento biológico (artigo 15.º, n.º 2, do Regulamento (CE) n.º 889/2008).

Alteração 1238
Karin Kadenbach

Proposta de regulamento
Anexo II – parte II – ponto 2.4.5 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

O número de animais por hectare deve 
respeitar os seguintes limites:

O número de animais por hectare deve 
respeitar os seguintes limites, definidos 
nas tabelas abaixo. Um número máximo 
de animais por grupo e por capoeira deve 
também ser determinado, sempre que 
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adequado, com vista a assegurar que os 
requisitos em matéria de comportamento 
são cumpridos. O tamanho máximo do 
grupo para aves de capoeira deve ser 
sempre adequado, a fim de assegurar que 
as aves reconhecem e criam laços com 
todos os membros do grupo. Estes limites 
devem ser aperfeiçoados sempre que 
necessário para que reflitam os requisitos 
relativos às taxas de crescimento. Além 
disso, quando são necessárias restrições 
temporárias ao acesso a espaços 
exteriores, deve ser determinada uma 
densidade reduzida nas instalações.

Or. en

Alteração 1239
Michel Dantin, Angélique Delahaye

Proposta de regulamento
Anexo II – parte II – ponto 2.4.5 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

O número de animais por hectare deve 
respeitar os seguintes limites:

O número de animais por hectare deve 
respeitar os seguintes limites, ou ser 
calculado com base nas disposições 
nacionais correspondentes adotadas no 
âmbito da aplicação da Diretiva 
91/676/CEE:

Or. fr

Alteração 1240
Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot

Proposta de regulamento
Anexo II – parte II – ponto 2.4.5 – parágrafo 2

Texto da Comissão

As superfícies mínimas das áreas interiores e exteriores, bem como outras características do 

alojamento para as aves da espécie Gallus gallus, são as seguintes:



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

PT

Reprodutores/pr
ogenitores

Animais jovens Aves de engorda Capões Poedeiras

Idade Aves 
reprodutoras 

Frangas
0-
8 semanas

Frangas 9-
18 
semanas

Iniciação 
0-21 dias

Acabamento 
22-81 dias

22-
150 dias

Galinhas 
poedeiras a 
partir das 
19 
semanas

Densidade 
nas 
instalações 
(aves por 
m2 de 
superfície 
utilizável) 
para as 
capoeiras 
fixas e 
móveis

6 aves 24 aves 
com um 
máximo 
de 21 kg
de peso 
vivo/m2

15 aves 
com um 
máximo de 
21 kg de 
peso 
vivo/m2

20 aves 
com um 
máximo de 
21 kg de 
peso 
vivo/m2

10 aves com 
um máximo de 
21 kg de peso 
vivo/m2

10 aves 
com um 
máximo de 
21 kg de 
peso 
vivo/m2

6 aves

Espaço de 
poleiro (cm)

18

Limites 
adicionais 
para os 
sistemas de 
andares 
múltiplos/m2

de piso térreo 
(incluindo as 
varandas se 
estiverem 
acessíveis 24 
horas)

9 aves 36 aves 
excluindo 
a 
superfície 
da varanda

22 aves Geralmente não aplicável 9 aves

Tamanho 
máximo dos 
bandos

3000 incluindo 
machos

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

Densidade nos 
percursos ao 
ar livre 
(m2/ave), 
desde que não 
seja excedido 
o limite de 
170 kg de 
N/ha/ano

4 1 4 1 4 4 4

* Subdivisível para a produção de lotes de 3x3000 ou 2x4800

Alteração
As superfícies mínimas das áreas interiores e exteriores, bem como outras características do 

alojamento para as aves da espécie Gallus gallus, são as seguintes:

Reprodutores/ Animais jovens Aves de engorda Capões Poedeiras
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progenitores

Idade Aves 
reprodutoras 

Frangas
0-8 semanas

Frangas 9-
18 
semanas

Iniciação 
0-28 dias

Acabamento 
22-91 dias

91-
150 dias

Galinhas 
poedeiras a 
partir das 
19 
semanas

Densidade nas 
instalações 
(aves por m2

de superfície 
utilizável) 
para as 
capoeiras fixas 
e móveis

24 aves com 
um máximo 
de 25 kg de 
peso vivo/m2

16 aves 
com um 
máximo de 
25 kg de 
peso 
vivo/m2

20 aves 
com um 
máximo de 
25 kg de 
peso 
vivo/m2

10 aves com 
um máximo de 
25 kg de peso 
vivo/m2 No 
entanto, no 
caso das 
instalações 
móveis com 
área de chão 
não superior a 
150 m2 que 
permaneçam 
abertas 
durante a 
noite, a 
densidade 
populacional 
pode 
aumentar 
para 16 aves, 
não podendo 
corresponder 
a mais de 
30 kg de peso 
vivo por m2

6,5 aves 
com um 
máximo de 
35 kg de 
peso 
vivo/m2

9 aves por 
m2 de 
espaço 
utilizável 
fora da 
varanda

Espaço de 
poleiro (cm)

15

Limites 
adicionais 
para os 
sistemas de 
andares 
múltiplos/m2

de piso térreo 
(incluindo as 
varandas se 
estiverem 
acessíveis 24 
horas)

36 aves 
excluindo a 
superfície da 
varanda

24 aves Geralmente não aplicável 9 aves

Tamanho 
máximo dos 
bandos

10 000* 10 000 1 bando no 
máximo 
por 
galinheiro 
e 4 
galinheiros 
por 
unidade de 
produção

1 bando no 
máximo por 
galinheiro e 4 
galinheiros 
por unidade de 
produção

1 bando no 
máximo 
por 
galinheiro 
e 4 
galinheiros 
por 
unidade de 
produção

No 
máximo 
3 000 e 
9 000 por 
galinheiro 
e 18 000 
por 
exploração

Densidade nos 
percursos ao 

4 1 2 4 4
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ar livre 
(m2/ave), 
desde que não 
seja excedido 
o limite de 
170 kg de 
N/ha/ano
* Subdivisível para a produção de lotes de 3x3000 ou 2x4800

Or. fr

Alteração 1241
Michel Dantin, Angélique Delahaye

Proposta de regulamento
Anexo II – parte II – ponto 2.4.5 – parágrafo 2

Texto da Comissão

As superfícies mínimas das áreas interiores e exteriores, bem como outras características do alojamento 

para as aves de espécies que não a Gallus gallus, são as seguintes:

Reprodutores/pr
ogenitores

Animais jovens Aves de engorda Capões Poedeiras

Idade Aves 
reprodutoras 

Frangas
0-
8 semanas

Frangas 9-
18 
semanas

Iniciação
0-21 dias

Acabamento
22-81 dias

22-
150 dias

Galinhas 
poedeiras a 
partir das 19 
semanas

Densidade nas 
instalações 
(aves por m2

de superfície 
utilizável) 
para as 
capoeiras fixas 
e móveis

6 aves 24 aves 
com um 
máximo de 
21 kg de 
peso 
vivo/m2

15 aves 
com um 
máximo de 
21 kg de 
peso 
vivo/m2

20 aves 
com um 
máximo de 
21 kg de 
peso 
vivo/m2

10 aves com 
um máximo de
21 kg de peso 
vivo/m2

10 aves 
com um 
máximo de 
21 kg de 
peso 
vivo/m2

6 aves

Espaço de 
poleiro (cm)

18

Limites 
adicionais 
para os 
sistemas de 
andares 
múltiplos/m2

de piso térreo 
(incluindo as 
varandas se 
estiverem 
acessíveis 24 
horas)

9 aves 36 aves 
excluindo 
a 
superfície 
da varanda

22 aves Geralmente não aplicável 9 aves

Tamanho 3000 incluindo 10 000* 3 300 10 000* 4 800 2 500 3 000
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máximo dos 
bandos

machos

Densidade nos 
percursos ao 
ar livre 
(m2/ave), 
desde que não 
seja excedido 
o limite de 
170 kg de 
N/ha/ano

4 1 4 1 4 4 4

* Subdivisível para a produção de lotes de 3x3000 ou 2x4800

Alteração
As superfícies mínimas das áreas interiores e exteriores, bem como outras características do alojamento 

para as aves da espécie Gallus gallus, são as seguintes:

Reprodutores/
progenitores

Animais jovens Aves de engorda Capões Poedeiras

Idade Aves 
reprodutoras 

Frangas
0-8 semanas

Frangas 9-
18 
semanas

Iniciação
0-28 dias

Acabamento
28-91 dias

91-
150 dias

Galinhas 
poedeiras a 
partir das 19 
semanas

Densidade nas 
instalações 
(aves por m2

de superfície 
utilizável) 
para as 
capoeiras fixas 
e móveis

6 aves 24 aves com 
um máximo 
de 25 kg de 
peso vivo/m2

16 aves 
com um 
máximo de 
25 kg de 
peso 
vivo/m2

20 aves 
com um 
máximo de 
25 kg de 
peso 
vivo/m2

10 aves com 
um máximo de 
25 kg de peso 
vivo/m2

6,25 aves 
com um 
máximo de 
35 kg de 
peso 
vivo/m2

9 aves por 
m2 de 
espaço 
utilizável 
fora da 
varanda

Espaço de 
poleiro (cm)

15

Limites 
adicionais 
para os 
sistemas de 
andares 
múltiplos/m2

de piso térreo 
(incluindo as 
varandas se 
estiverem 
acessíveis 24 
horas)

9 aves 36 aves 
excluindo a 
superfície da 
varanda

24 aves Geralmente não aplicável 9 aves

Tamanho 
máximo dos 
bandos

3000 
incluindo 
machos

10 000* 10 000 10 000* 4 800 2 500 3 000 e 
9 000 no 
máximo 
por 
galinheiro 
e 18 000 
por 
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exploraçã
o

Limite da 
dimensão das 
explorações

1 bando no máximo por galinheiro e 4 
galinheiros no máximo por unidade de 
produção

Densidade nos 
percursos ao 
ar livre 
(m2/ave), 
desde que não 
seja excedido 
o limite de 
170 kg de 
N/ha/ano

4 1 2 4 4

* Subdivisível para a produção de lotes de 3x3000 ou 2x4800

Or. fr

Alteração 1242
Fredrick Federley

Proposta de regulamento
Anexo II – parte II – ponto 2.4.5. – parágrafo 2

Texto da Comissão

As superfícies mínimas das áreas interiores e exteriores, bem como outras características do alojamento 

para as aves da espécie Gallus gallus, são as seguintes:

Reprodutores/pr
ogenitores

Animais jovens Aves de engorda Capões Poedeiras

Idade Aves 
reprodutoras 

Frangas 0-
8 semanas

Frangas 9-
18 
semanas

Iniciação 
0-21 dias

Acabamento 
22 - 81 dias

22-150 
dias

Galinhas 
poedeiras a 
partir das 19 
semanas

Densidade 
nas 
instalações 
(aves por 
m2 de 
superfície 
utilizável) 
para as 
capoeiras 
fixas e 
móveis

6 aves 24 aves 
com um
máximo 
de 21 kg 
de peso 
vivo/m²

15 aves 
com um 
máximo 
de 21 kg 
de peso 
vivo/m²

20 aves 
com um
máximo 
de 21 kg 
de peso 
vivo/m²

10 aves com 
um máximo 
de 21 kg de 
peso 
vivo/m²

10 aves 
com um 
máximo de 
21 kg de 
peso 
vivo/m²

6 aves

Espaço de 
poleiro (cm)

18
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Limites 
adicionais 
para os 
sistemas de 
andares 
múltiplos/m
2 de piso 
térreo 
(incluindo 
as varandas 
se estiverem 
acessíveis 
24 horas)

9 aves 36 aves 
excluindo 
a 
superfície 
da varanda

22 aves Geralmente não aplicável 9 aves

Tamanho 
máximo dos 
bandos

3000 incluindo 
machos

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

Densidade 
nos 
percursos 
ao ar livre 
(m2/ave), 
desde que 
não seja 
excedido o 
limite de 
170 kg de 
N/ha/ano

4 1 4 1 4 4 4

* Subdivisível para a produção de lotes de 3x3000 ou 2x4800

Alteração
As superfícies mínimas das áreas interiores e exteriores, bem como outras características do alojamento 

para as aves da espécie Gallus gallus, são as seguintes:

Reprodutores/pr
ogenitores

Animais jovens Aves de engorda Capões Poedeiras

Idade Aves 
reprodutoras 

Frangas 0-
8 semanas

Frangas 9-
18 
semanas

Iniciação 
0-21 dias

Acabamento 
22 - 81 dias

Idade Aves 
reprodutoras 

Densidade 
nas 
instalações 
(aves por 
m2 de 
superfície 
utilizável) 
para as 
capoeiras 
fixas e 

6 aves Máximo de 
21 kg de 
peso 
vivo/m²

15 aves/m² Máximo de 
21 kg de 
peso 
vivo/m²

10 aves/m² Densidad
e nas 
instalaçõ
es (aves 
por m2 
de 
superfíci
e 
utilizável
) para as 

6 aves
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móveis capoeiras 
fixas e 
móveis

Espaço de 
poleiro (cm)

18

Limites 
adicionais 
para os 
sistemas de 
andares 
múltiplos/m
2 de piso 
térreo 
(incluindo 
as varandas 
se estiverem 
acessíveis 
24 horas)

9 aves 36 aves 
excluindo 
a 
superfície 
da varanda

22 aves Geralmente não aplicável 9 aves

Tamanho 
máximo dos 
bandos

3000 incluindo 
machos

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

Densidade 
nos 
percursos 
ao ar livre 
(m2/ave), 
desde que 
não seja 
excedido o 
limite de 
170 kg de 
N/ha/ano

4 1 4 1 4 4 4

* Subdivisível para a produção de lotes de 3x3000 ou 2x4800

Or. en

Alteração 1243
Jens Rohde

Proposta de regulamento
Anexo II – parte II – ponto 2.4.5. – parágrafo 2

Texto da Comissão

As superfícies mínimas das áreas interiores e exteriores, bem como outras características do alojamento 
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para as aves da espécie Gallus gallus, são as seguintes:

Reprodutores/pr
ogenitores

Animais jovens Aves de engorda Capões Poedeiras

Idade Aves 
reprodutoras 

Frangas
0-8 
semanas

Frangas 9-
18 
semanas

Iniciação
0-21 dias

Acabamento
22-81 dias

22-150 
dias

Galinhas 
poedeiras a 
partir das 19 
semanas

Densidade 
nas 
instalações 
(aves por 
m2 de 
superfície 
utilizável)
para as 
capoeiras 
fixas e 
móveis

6 aves 24 aves 
com um 
máximo de 
21 kg de 
peso 
vivo/m²

15 aves 
com um 
máximo de 
21 kg de 
peso 
vivo/m²

20 aves 
com um 
máximo de 
21 kg de 
peso 
vivo/m²

10 aves com 
um máximo de 
21 kg de peso 
vivo/m²

10 aves 
com um 
máximo de 
21 kg de 
peso 
vivo/m²

6 aves

Espaço de 
poleiro (cm)

18

Limites 
adicionais 
para os 
sistemas de 
andares 
múltiplos/m
2 de piso 
térreo 
(incluindo 
as varandas 
se estiverem 
acessíveis 
24 horas)

9 aves 36 aves 
excluindo 
a 
superfície 
da 
varanda

22 aves Geralmente não aplicável 9 aves

Tamanho 
máximo dos 
bandos

3000 incluindo 
machos

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

Densidade 
nos 
percursos 
ao ar livre 
(m2/ave), 
desde que 
não seja 
excedido o 
limite de 
170 kg de 

4 1 4 1 4 4 4
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N/ha/ano

* Subdivisível para a produção de lotes de 3x3000 ou 2x4800

Alteração
As superfícies mínimas das áreas interiores e exteriores, bem como outras características do alojamento 

para as aves da espécie Gallus gallus, são as seguintes:

Reprodutores/pr
ogenitores

Frangas Aves de engorda Capões Poedeiras

Idade Aves 
reprodutoras 

Iniciação Acabament
o

22-150 dias Galinhas 
poedeiras a 
partir das 
19 
semanas

Densidade 
nas 
instalações 
(aves por 
m2 de 
superfície 
utilizável) 
para as 
capoeiras 
fixas e 
móveis

6 aves 15 aves 
com um 
máximo de 
21 kg de 
peso 
vivo/m²

15 aves 
com um 
máximo de 
21 kg de 
peso 
vivo/m²

20 aves 
com um 
máximo de 
21 kg de 
peso 
vivo/m²

10 aves com 
um máximo de 
21 kg de peso 
vivo/m²

10 aves 
com um 
máximo de 
21 kg de 
peso 
vivo/m²

6 aves

Espaço de 
poleiro (cm)

18

Limites 
adicionais 
para os 
sistemas de 
andares 
múltiplos/m
2 de piso 
térreo 
(incluindo 
as varandas 
se estiverem 
acessíveis 
24 horas)

12 aves 21 kg de 
peso 
vivo/m²

21 kg de 
peso 
vivo/m²

Geralmente não aplicável 12 aves

Tamanho 
máximo dos 
bandos

3000 incluindo 
machos

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

Densidade 
nos 
percursos 
ao ar livre 
(m2/ave), 

4 1 1 1 1 4 4
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desde que 
não seja 
excedido o 
limite de 
170 kg de 
N/ha/ano

* Subdivisível para a produção de lotes de 3x3000 ou 2x4800

Or. en

Justificação

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.

Alteração 1244
Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot

Proposta de regulamento
Anexo II – parte II – ponto 2.4.5 – parágrafo 3

Texto da Comissão
As superfícies mínimas das áreas interiores e exteriores, bem como outras características do alojamento 

para as aves de espécies que não a Gallus gallus, são as seguintes:

Perus Gansos Patos Pintadas
Tipo Machos Fêmeas Todos Pequim Machos 

Barbary
Fêmeas 
Barbary

Mallard Todos

Densidade nas 
instalações 
(aves por m2 de 
superfície 
utilizável) para 
as capoeiras 
fixas e móveis

10 com um 
máximo de 
21 kg de 
peso 
vivo/m2

10 com um 
máximo de 
21 kg de 
peso 
vivo/m2

10 com 
um 
máximo 
de 21 kg
de peso 
vivo/m2

10 com 
um 
máximo 
de 21 kg
de peso 
vivo/m2

10 com um 
máximo de 
21 kg de 
peso
vivo/m2

10 com um 
máximo de 
21 kg de 
peso 
vivo/m2

10 com um 
máximo de 
21 kg de 
peso 
vivo/m2

10 com um 
máximo de 
21 kg de 
peso 
vivo/m2

Espaço de 
poleiro (cm)

40 40 Geralme
nte não 
aplicável

Geralme
nte não 
aplicável

40 40 Geralment
e não 
aplicável

20

Tamanho 
máximo dos 
bandos

2 500 2 500 2 500 4 000 
fêmeas

3 200 4 000 3 200 5 200

3 200 
machos

Densidade nos 10 10 15 4,5 4,5 4,5 4,5 4
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percursos ao ar 
livre (m2/ave), 
desde que não 
seja excedido o 
limite de 170 kg 
de N/ha/ano

Alteração
As superfícies mínimas das áreas interiores e exteriores, bem como outras características do alojamento 

para as aves de espécies que não a Gallus gallus, são as seguintes:

Perus Gansos Patos Pintadas
Tipo Machos Fêmeas Todos Pequim Machos 

Barbary
Fêmeas 
Barbary

Mallard Todos

Período de iniciação 0-63 
dias

0-63 dias 0-35 dias 0-26 dias 0-35 dias 0-35 dias 0-35 dias 0-28 dias

Densidade nas 
instalações (aves por 
m2 de superfície 
utilizável) para as 
capoeiras fixas e 
móveis

6,5 com 
um 
máximo 
de 
35 kg
de peso 
vivo/m2

6,25 com 
um 
máximo 
de 35 kg
de peso 
vivo/m2

5 com 
um 
máximo 
de 30 kg
de peso 
vivo/m2

8 com 
um 
máximo 
de 35 kg
de peso 
vivo/m2

8 com um 
máximo de 
35 kg de 
peso 
vivo/m2

10 com 
um 
máximo de 
25 kg de 
peso 
vivo/m2

8 com um 
máximo de 
35 kg de 
peso 
vivo/m2

13 com um 
máximo de 
25 kg de 
peso 
vivo/m2

Densidade nas 
instalações (aves por 
m2 de superfície 
utilizável) para as 
capoeiras móveis 
cujo piso térreo não 
exceda 150 m2

16, com um máximo de 30 kg de peso vivo/m2

Tamanho máximo 
dos bandos

2 500 2 500 2 500 4 000 
fêmeas

3 200 4 000 3 200 5 200

3 200 
machos

Limite da dimensão 
das unidades de 
produção

1 bando no máximo por galinheiro e 4 galinheiros no máximo por unidade de produção

Densidade nos 
percursos ao ar livre 
(m2/ave), desde que 
não seja excedido o
limite de 170 kg de 
N/ha/ano

6 6 10 2 2 2 3 2

Or. fr

Justificação

As regras propostas têm como objetivo uma melhor adaptação às práticas dos diferentes 
Estados-Membros e facilitar a conversão das criações convencionais, assegurando 
simultaneamente um elevado nível de bem-estar animal.
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Alteração 1245
Michel Dantin, Angélique Delahaye

Proposta de regulamento
Anexo II – parte II – ponto 2.4.5 – parágrafo 3

Texto da Comissão
As superfícies mínimas das áreas interiores e exteriores, bem como outras características do alojamento 

para as aves de espécies que não a Gallus gallus, são as seguintes:

Perus Gansos Patos Pintadas
Tipo Machos Fêmeas Todos Pequim Machos 

Barbary
Fêmeas 
Barbary

Mallard Todos

Densidade nas 
instalações 
(aves por m2 de 
superfície 
utilizável) para 
as capoeiras 
fixas e móveis

10 com um 
máximo de 
21 kg de 
peso 
vivo/m2

10 com um 
máximo de 
21 kg de 
peso 
vivo/m2

10 com 
um 
máximo 
de 21 kg
de peso 
vivo/m2

10 com 
um 
máximo 
de 21 kg
de peso 
vivo/m2

10 com um 
máximo de 
21 kg de 
peso 
vivo/m2

10 com 
um 
máximo de 
21 kg de 
peso 
vivo/m2

10 com um 
máximo de 
21 kg de 
peso 
vivo/m2

10 com um 
máximo de 
21 kg de 
peso 
vivo/m2

Espaço de 
poleiro (cm)

40 40 Geralme
nte não 
aplicável

Geralme
nte não 
aplicável

40 40 Geralment
e não 
aplicável

20

Tamanho 
máximo dos 
bandos

2 500 2 500 2 500 4 000 
fêmeas
3 200 
machos

3 200 4 000 3 200 5 200

Densidade nos 
percursos ao ar 
livre (m2/ave), 
desde que não 
seja excedido o 
limite de 170 kg 
de N/ha/ano

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

Alteração
As superfícies mínimas das áreas interiores e exteriores, bem como outras características do alojamento 

para as aves de espécies que não a Gallus gallus, são as seguintes:

Perus Gansos Patos Pintadas
Tipo Machos Fêmeas Todos Pequim Machos 

Barbary
Fêmeas 
Barbary

Mallard Todos

Período de 
iniciação

0-63 dias 0-63 dias 0-35 dias 0-26 dias 0-35 dias 0-35 dias 0-35 dias 0-28 dias

Densidade nas 
instalações 
(aves por m2 de 
superfície 
utilizável) para 
as capoeiras 
fixas e móveis

6,25 com 
um 
máximo de 
35 kg de 
peso 
vivo/m2

6,25 com 
um 
máximo de 
35 kg de 
peso 
vivo/m2

5 com 
um 
máximo 
de 30 kg
de peso 
vivo/m2

8 com um 
máximo 
de 35 kg
de peso 
vivo/m2

8 com um 
máximo de 
35 kg de 
peso 
vivo/m2

10 com 
um 
máximo de 
25 kg de 
peso 
vivo/m2

8 com um 
máximo de 
35 kg de 
peso 
vivo/m2

13 com um 
máximo de 
25 kg de 
peso 
vivo/m2

Densidade nas 
instalações 
(aves por m2 de 
superfície 

16, com um máximo de 30 kg de peso vivo/m2
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utilizável) para 
as capoeiras 
móveis cujo 
piso térreo não 
exceda 150 m2

Tamanho 
máximo dos 
bandos

2 500 2 500 2 500 4 000 
fêmeas

3 200 4 000 3 200 5 200

3 200 
machos

Limite da 
dimensão das 
unidades de 
produção

1 bando no máximo por galinheiro e 4 galinheiros no máximo por unidade de produção

Densidade nos 
percursos ao ar 
livre (m2/ave), 
desde que não 
seja excedido o 
limite de 170 kg 
de N/ha/ano

6 6 10 2 2 2 3 2

Or. fr

Alteração 1246
Norbert Lins, Jens Gieseke

Proposta de regulamento
Anexo II – parte II – ponto 2.4.5 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Não são autorizadas mais de 
3 000 galinhas poedeiras por galinheiro. 
Para as aves de capoeira jovens, aplicam-
se regras específicas;

Or. de

Alteração 1247
Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot

Proposta de regulamento
Anexo II – parte II – ponto 2.4.5 – parágrafo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

d-A) A área total utilizável para 
alojamentos destinados a aves de capoeira 
de engorda por unidade de produção não 
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deve ultrapassar os 1 920 m2;

Or. fr

Justificação

A dimensão mínima corresponde à densidade populacional para os espaços ao ar livre, ou 
seja, 4 800 frangos multiplicados por 4 m2 (limite das dimensões do bando no caso das aves 
de engorda segundo o quadro apresentado no anexo II, parte II, ponto 2.4.5), o que 
corresponde a 1 920 m2.

Alteração 1248
Michel Dantin, Angélique Delahaye

Proposta de regulamento
Anexo II – parte II – ponto 2.4.5 – parágrafo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

d-A) A área total utilizável para 
alojamentos destinados a aves de capoeira 
de engorda por unidade de produção deve 
ultrapassar os 1 920 m2;

Or. fr

Alteração 1249
Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot

Proposta de regulamento
Anexo II – parte II – ponto 2.4.5 – parágrafo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

d-B) O número total de galinhas 
poedeiras não deve exceder 18 000 
animais por unidade de produção nem 
9 000 animais por capoeira.

Or. fr
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Alteração 1250
Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot

Proposta de regulamento
Anexo II – parte II – ponto 2.4.6 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) As aves de capoeira devem dispor de 
acesso a uma área ao ar livre durante pelo 
menos um terço da sua vida. Em especial, 
o acesso contínuo ao ar livre durante o 
dia deve ser proporcionado desde a mais 
jovem idade praticável, quando as 
condições fisiológicas e físicas o 
permitirem, exceto em caso de restrições 
temporárias impostas com base na 
legislação da União;

a) As galinhas poedeiras e as aves de 
capoeira de engorda dispõem de acesso a 
uma área ao ar livre durante pelo menos 
um terço da sua vida, exceto em caso de 
restrições temporárias impostas com base 
na legislação da União;

Or. fr

Justificação

Por razões sanitárias não é possível permitir o acesso ao exterior às frangas com menos de 
18 semanas (cobertura vacinal não garantida e risco de salmonelas e micoplasmas no ovo) 
destinadas a galinhas poedeiras. Uma vez que a fase de franga representa um terço da vida 
da galinha, esta disposição não impede o acesso ao ar livre durante a maior parte da vida do 
animal.

Alteração 1251
Michel Dantin, Angélique Delahaye

Proposta de regulamento
Anexo II – parte II – ponto 2.4.6 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) As aves de capoeira devem dispor de 
acesso a uma área ao ar livre durante pelo 
menos um terço da sua vida. Em especial, 
o acesso contínuo ao ar livre durante o 
dia deve ser proporcionado desde a mais 
jovem idade praticável, quando as 
condições fisiológicas e físicas o 
permitirem, exceto em caso de restrições 
temporárias impostas com base na 

a) As galinhas poedeiras e as aves de 
capoeira de engorda dispõem de acesso a 
uma área ao ar livre durante pelo menos 
um terço da sua vida, exceto em caso de 
restrições temporárias impostas com base 
na legislação da União;
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legislação da União;

Or. fr

Alteração 1252
Norbert Erdős

Proposta de regulamento
Anexo II – parte II – ponto 2.4.6 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) As aves de capoeira devem dispor de 
acesso a uma área ao ar livre durante pelo 
menos um terço da sua vida. Em especial, 
o acesso contínuo ao ar livre durante o 
dia deve ser proporcionado desde a mais 
jovem idade praticável, quando as 
condições fisiológicas e físicas o 
permitirem, exceto em caso de restrições 
temporárias impostas com base na 
legislação da União;

a) As galinhas poedeiras e as aves de 
engorda devem dispor de acesso a uma 
área ao ar livre durante pelo menos um 
terço da sua vida, exceto em caso de 
restrições temporárias impostas com base 
na legislação da União;

Or. xm

Justificação

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

Alteração 1253
Anja Hazekamp, Stefan Eck

Proposta de regulamento
Anexo II – parte II – ponto 2.4.6 – parágrafo 1 – alínea a)
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Texto da Comissão Alteração

a) As aves de capoeira devem dispor de 
acesso a uma área ao ar livre durante pelo 
menos um terço da sua vida. Em especial, 
o acesso contínuo ao ar livre durante o dia 
deve ser proporcionado desde a mais 
jovem idade praticável, quando as 
condições fisiológicas e físicas o 
permitirem, exceto em caso de restrições 
temporárias impostas com base na 
legislação da União;

a) As aves de capoeira devem dispor de 
acesso a uma área ao ar livre durante pelo 
menos a maior parte da sua vida. Em 
especial, o acesso contínuo ao ar livre 
durante o dia deve ser proporcionado desde 
a mais jovem idade praticável, quando as 
condições fisiológicas e físicas o 
permitirem, exceto em caso de restrições 
temporárias impostas devido a condições 
meteorológicas desfavoráveis ou com base 
na legislação da União;

Or. en

Alteração 1254
Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot

Proposta de regulamento
Anexo II – parte II – ponto 2.4.6 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) As áreas ao livre destinadas às aves de 
capoeira devem estar maioritariamente 
cobertas de vegetação composta por uma 
gama diversificada de plantas e dispor de 
equipamentos de proteção, permitindo às 
aves o fácil acesso a bebedouros em 
número adequado. A vegetação nas áreas 
ao ar livre deve colhida e removida a 
intervalos regulares a fim de reduzir o 
potencial excedente de nutrientes. As áreas 
ao ar livre não se devem prolongar para 
além de um raio de 150 m da abertura do 
galinheiro mais próxima. No entanto, é 
autorizada uma extensão até 350 metros da
abertura do galinheiro mais próxima, desde 
que exista um número suficiente de abrigos 
e bebedouros regularmente distribuídos 
por todo o espaço ao ar livre, com um 
mínimo de quatro abrigos por hectare;

b) As áreas ao ar livre destinadas às aves 
de capoeira devem estar maioritariamente 
cobertas de vegetação. A vegetação nas 
áreas ao ar livre deve colhida e removida a 
intervalos regulares a fim de reduzir o 
potencial excedente de nutrientes. As áreas 
ao ar livre não se devem prolongar para 
além de um raio de 150 m da abertura do 
galinheiro mais próxima. No entanto, é 
autorizada uma extensão até 350 metros da 
abertura do galinheiro mais próxima, desde 
que exista um número suficiente de abrigos 
ou de vegetação arbustiva/arbórea
regularmente distribuídos por todo o 
espaço ao ar livre, com um mínimo de 
quatro abrigos ou grupos de 
arbustos/árvores por hectare;

Or. fr
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Justificação

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.

Alteração 1255
Norbert Erdős

Proposta de regulamento
Anexo II – parte II – ponto 2.4.6 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) As áreas ao livre destinadas às aves de 
capoeira devem estar maioritariamente 
cobertas de vegetação composta por uma 
gama diversificada de plantas e dispor de 
equipamentos de proteção, permitindo às 
aves o fácil acesso a bebedouros em 
número adequado. A vegetação nas áreas 
ao ar livre deve ser colhida e removida a 
intervalos regulares a fim de reduzir o 
potencial excedente de nutrientes. As áreas 
ao ar livre não se devem prolongar para 
além de um raio de 150 m da abertura do 
galinheiro mais próxima. No entanto, é 
autorizada uma extensão até 350 metros da 
abertura do galinheiro mais próxima, desde 
que exista um número suficiente de abrigos
e bebedouros regularmente distribuídos 
por todo o espaço ao ar livre, com um 
mínimo de quatro abrigos por hectare;

b) As áreas ao livre destinadas às aves de 
capoeira devem estar maioritariamente 
cobertas de vegetação composta por uma 
gama diversificada de plantas. A vegetação 
nas áreas ao ar livre deve ser colhida e 
removida a intervalos regulares a fim de 
reduzir o potencial excedente de nutrientes. 
As áreas ao ar livre não se devem 
prolongar para além de um raio de 150 m 
da abertura do galinheiro mais próxima. No 
entanto, é autorizada uma extensão até 
350 metros da abertura do galinheiro mais 
próxima, desde que exista um número 
suficiente de abrigos, arbustos ou terrenos 
arborizados regularmente distribuídos por 
todo o espaço ao ar livre, com um mínimo 
de quatro abrigos ou zonas de arbustos por 
hectare;

Or. xm

Justificação

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

Alteração 1256
Anja Hazekamp, Stefan Eck

Proposta de regulamento
Anexo II – parte II – ponto 2.4.6 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) As áreas ao livre destinadas às aves de 
capoeira devem estar maioritariamente 
cobertas de vegetação composta por uma 
gama diversificada de plantas e dispor de 
equipamentos de proteção, permitindo às 
aves o fácil acesso a bebedouros em 
número adequado. A vegetação nas áreas 
ao ar livre deve ser colhida e removida a 
intervalos regulares a fim de reduzir o 
potencial excedente de nutrientes. As áreas 
ao ar livre não se devem prolongar para 
além de um raio de 150 m da abertura do 
galinheiro mais próxima. No entanto, é 
autorizada uma extensão até 350 metros da 
abertura do galinheiro mais próxima, desde 
que exista um número suficiente de abrigos 
e bebedouros regularmente distribuídos por 
todo o espaço ao ar livre, com um mínimo 
de quatro abrigos por hectare;

b) As áreas ao ar livre destinadas às aves 
de capoeira devem estar maioritariamente 
cobertas de vegetação composta por uma 
gama diversificada de plantas e dispor de 
equipamentos de proteção em número 
adequado, permitindo às aves de capoeira
o fácil acesso a bebedouros em número 
adequado. Os equipamentos de proteção 
devem também permitir que os animais se 
escondam. A vegetação nas áreas ao ar 
livre deve ser colhida e removida a 
intervalos regulares a fim de reduzir o 
potencial excedente de nutrientes. As áreas 
ao ar livre não se devem prolongar para 
além de um raio de 150 m da abertura do 
galinheiro mais próxima. No entanto, é 
autorizada uma extensão até 350 metros da 
abertura do galinheiro mais próxima, desde 
que exista um número suficiente de abrigos 
e bebedouros regularmente distribuídos por 
todo o espaço ao ar livre, com um mínimo 
de quatro abrigos por hectare;

Or. en

Alteração 1257
Anja Hazekamp, Stefan Eck

Proposta de regulamento
Anexo II – parte II – ponto 2.4.6 – parágrafo 1 – alínea d)
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Texto da Comissão Alteração

d) Quando forem conservadas em espaços 
interiores devido a restrições ou obrigações 
impostas com base na legislação da União, 
as aves devem dispor de acesso 
permanente a quantidades suficientes de 
alimentos grosseiros e de materiais 
adequados às suas necessidades etológicas.

d) Quando forem conservadas em espaços 
interiores, nomeadamente devido a 
restrições ou obrigações impostas com base 
na legislação da União, as aves devem 
dispor de acesso permanente a uma 
varanda (parque exterior), bem como a 
quantidades suficientes de alimentos 
grosseiros e de materiais adequados às suas 
necessidades etológicas.

Or. en

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

Proposta de regulamento
Anexo II – parte II – ponto 2.4.7 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A depena das aves vivas é proibida. A alimentação forçada e a depena das aves 
vivas são proibidas

Or. en

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

Proposta de regulamento
Anexo II – parte II – ponto 2.4.7. – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2.3.4-A. A mutilação de aves de capoeira, 
incluindo a castração e o aparo dos bicos, 
é proibida. Os procedimentos cirúrgicos 
apenas devem ser permitidos em casos 
raros, numa base 
casuística/individualizada e apenas por 
motivos válidos de bem-estar animal. 
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Nesses casos, a dor e o sofrimento devem 
ser evitados através de anestesia adequada 
e analgesia prolongada. Os procedimentos 
devem ser levados a cabo apenas na idade 
mais apropriada e por pessoal qualificado 
– um cirurgião veterinário. Sempre que 
tal seja praticável, devem aplicar-se 
alternativas não cirúrgicas, incluindo a 
utilização das raças e práticas de criação 
apropriadas, para abordar preocupações 
específicas associadas à criação de 
machos (inteiros) não castrados.

Or. en

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

Proposta de regulamento
Anexo II – parte II – ponto 2.4.7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2.4.7-A. A mutilação de aves de capoeira, 
incluindo a castração e o aparo dos bicos, 
é proibida.

Or. en

Alteração 1261
Clara Eugenia Aguilera García

Proposta de regulamento
Anexo II – parte II – ponto 2.5.5 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Os apiários devem ser colocados em 
zonas que assegurem fontes de néctar e 
pólen essencialmente constituídas por 
culturas de produção biológica ou, se for 
caso disso, por vegetação espontânea ou 
ainda florestas ou culturas geridas não 
biologicamente que apenas sejam tratadas 

a) Os apiários devem ser colocados em 
zonas que assegurem fontes de néctar e 
pólen essencialmente constituídas por 
culturas de produção biológica ou, se for 
caso disso, por vegetação espontânea ou 
ainda florestas ou culturas geridas não 
biologicamente que apenas sejam tratadas 
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com recurso a métodos de reduzido 
impacto ambiental;

com recurso a métodos de reduzido 
impacto ambiental, equivalentes aos que 
constam dos artigos 28.º e 30.º do 
Regulamento (UE) 1305/2013;

Or. es

Justificação

É importante clarificar a terminologia.

Alteração 1262
Jens Rohde

Proposta de regulamento
Anexo II – parte II – ponto 2.5.5 – parágrafo 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) A localização dos apiários deve ser tal 
que, num raio de 3 km em redor do local, 
as fontes de néctar e de pólen sejam 
constituídas essencialmente por culturas 
de produção biológica ou vegetação 
espontânea ou culturas tratadas com 
recurso a métodos de reduzido impacto 
ambiental equivalentes aos previstos nos 
artigos 28.º e 30.º do Regulamento (UE) 
n.º 1305/2013, que não possam afetar a 
qualificação da produção apícola como 
biológica. Esses requisitos não são 
aplicáveis quando não haja floração ou as 
colmeias estejam em período de 
hibernação;

c) O grupo de peritos da Comissão 
(EGTOP) deve elaborar diretrizes.

Or. en

Justificação

É necessária uma maior harmonização no respeitante à localização dos apiários. Não é 
evidente qual a dimensão que uma zona com uma área convencional deverá ter para ser 
aceite nem quais os tipos de culturas convencionais e fontes de néctar e pólen que são 
permitidos num raio de 3 km em redor do local. Veem-se interpretações muito diferentes 
entre Estados-Membros.
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Alteração 1263
Jens Rohde

Proposta de regulamento
Anexo II – parte II – ponto 2.5.5 – parágrafo 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) As colmeias e os materiais utilizados na 
apicultura devem ser basicamente 
constituídos por matérias naturais que não 
apresentem qualquer risco de 
contaminação para o ambiente ou para os 
produtos da apicultura.

d) As colmeias e os materiais utilizados na 
apicultura devem ser basicamente 
constituídos por matérias que não 
apresentem qualquer risco de 
contaminação para o ambiente ou para os 
produtos da apicultura.

Or. en

Justificação

Os apicultores biológicos devem poder utilizar colmeias modernas fabricadas com materiais 
mais leves. As colmeias de esferovite e materiais semelhantes são utilizadas com êxito na 
apicultura convencional sem pôr em causa a segurança dos alimentos ou a saúde animal.

Alteração 1264
Franc Bogovič

Proposta de regulamento
Anexo II – parte II – ponto 2.6 (novo)

Texto da Comissão Alteração

2.6. Criação de gamos, muflões e veados

2.6.1. Conversão

Os gamos, muflões, veados e produtos 
derivados podem ser considerados 
biológicos depois de cumprido um período 
de conversão mínimo de 6 meses para os 
gamos e os muflões e de 12 meses para os 
veados.

2.6.2. Condições específicas de 
alojamento e densidade populacional

Aplicam-se as seguintes regras no que diz 
respeito às condições de alojamento e à 
densidade populacional:
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a) Os gamos, os muflões e os veados 
devem ser criados nos alojamentos 
referidos na alínea f). A dimensão mínima 
de um alojamento deve ser de um hectare 
para os gamos e os muflões e de dois 
hectares para os veados. Se forem criadas 
várias espécies juntas num mesmo 
alojamento, a dimensão mínima do 
alojamento deve ser de três hectares;

b) A possibilidade de divisão em, pelo 
menos, dois cercados deve ser garantida 
para cada alojamento. A dimensão 
mínima de um alojamento deve ser de 
meio hectare para os gamos e os muflões 
e de, pelo menos, um hectare para os 
veados ou várias espécies de criação 
criadas num alojamento comum;

c) Os animais devem viver em grupos 
sociais. O número mínimo de animais 
adultos num alojamento deve incluir três 
fêmeas e um macho para cada espécie 
animal. O limites máximos para o número 
de animais por hectare num alojamento 
devem ser os seguintes:

i) Gamos e muflões: 10 animais adultos 
por hectare;

ii) Veados: 5 animais adultos por hectare;

d) Os animais que são criados numa 
manada devem ser incluídos na quota 
referida no parágrafo anterior no 
primeiro ano de vida; 

e) A criação de animais individuais em 
separado não deve ser permitida, a não 
ser que seja por tempo limitado e exista 
uma razão válida, tal como a prevenção 
de doenças ou devido a tratamentos 
veterinários;

f) As seguintes disposições são aplicáveis 
aos alojamentos:

i) Um «alojamento» significa um recinto 
que deve incluir uma parte onde os 
animais ficam protegidos contra as 
condições climatéricas. A criação de 
animais de criação biológica num 
alojamento com um solo muito húmido ou 



AM\1066371PT.doc 73/73 PE560.821v01-00

PT

pantanoso não deve ser permitida;

ii) As pastagens naturais devem ser 
garantidas num alojamento durante o 
período de vegetação. Os alojamentos que 
não consigam proporcionar alimentação 
a partir de pastagens durante o período de 
vegetação não devem ser permitidos;

iii) Os animais devem dispor de 
esconderijos e abrigos;

iv) Os animais devem dispor de um 
método natural de tratamento dos cascos. 
Se tal não for suficiente devido à 
composição do solo, deverá ser 
assegurado através de outras medidas 
adequadas (por exemplo, consolidando o 
solo à volta dos locais de alimentação);

v) Nos alojamentos dos veados, os animais 
devem conseguir rolar na lama para 
garantir a limpeza da pele e a regulação 
da temperatura corporal;

vi) Os locais de alimentação devem ser 
instalados em áreas protegidas das 
condições climatéricas e ser acessíveis aos 
animais e às pessoas que cuidam deles. Os 
solos onde estão localizados os locais de 
alimentação devem ser consolidados e os 
aparelhos de alimentação devem ser 
equipados com um telhado;

vii) Se não puder ser garantido o acesso 
permanente à alimentação, os locais de 
alimentação devem ser concebidos de 
modo que todos os animais possam 
alimentar-se ao mesmo tempo;

viii) As cercas interiores e exteriores 
devem estar claramente visíveis por parte 
dos animais para que estes não se firam. 
A cerca não deve ter ângulos vivos;

ix) A cerca do alojamento deve ter, pelo 
menos, 1,8 metros de altura para os 
gamos e os muflões e, pelo menos, dois 
metros de altura para os veados. Estas 
medidas não devem ser aplicadas às 
cercas interiores do alojamento para a 
criação de cercados;
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x) Durante o período de vegetação, os 
animais devem alimentar-se a partir de 
pastagens nos alojamentos;

xi) A alimentação só deve ser permitida 
em casos de escassez de pastagem devido 
às más condições climatéricas;

xii) Os animais de criação num 
alojamento devem dispor de água potável. 
Se não estiver disponível nenhuma fonte 
de água natural que seja de fácil acesso 
para os animais, devem ser 
disponibilizados pontos de água.

Or. sl

Justificação

Os consumidores pedem cada vez mais produtos biológicos derivados de caça selvagem e 
coelhos. É por este motivo que devem ser igualmente introduzidas regras uniformes para a 
criação de veados, muflões, gamos e coelhos a nível da UE.

Alteração 1265
Ricardo Serrão Santos

Proposta de regulamento
Anexo II – parte III – n.º 1 – ponto 9-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

9-A) «Pesca sustentável»: a extração de 
recursos aquáticos vivos que pode ser 
mantida indefinidamente sem com isso 
reduzir a capacidade das espécies alvo de 
manterem níveis de população saudáveis e 
sem ter elevados impactos negativos 
noutras espécies do ecossistema ou nos 
seus habitats, na aceção da diretiva 
quadro da água ou da diretiva quadro 
estratégia marinha 73-A, conforme 
aplicável.

__________________
73-A Respetivamente, a Diretiva 
2006/113/CE do Parlamento Europeu e 
do Conselho, de 12 de dezembro de 2006, 
relativa à qualidade exigida das águas 
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conquícolas (JO L 376 de 27.12.2006, 
p. 14) e a Diretiva 2008/56/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 
de junho de 2008, que estabelece um 
quadro de ação comunitária no domínio 
da política para o meio marinho 
(Diretiva-Quadro Estratégia Marinha) 
(JO L 164 de 25.6.2008, p. 19).

Or. pt

Alteração 1266
Ricardo Serrão Santos

Proposta de regulamento
Anexo II – parte III – ponto 2. 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2. 6-A. As explorações de produção 
biológica de algas marinhas e animais de 
aquicultura não devem causar riscos para 
as espécies que apresentam um interesse 
de conservação.

Or. pt

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

Proposta de regulamento
Anexo II – parte III – ponto 3.2.1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) As zonas de crescimento se encontrem 
em estado ecológico excelente, conforme 
definido na Diretiva 2000/60/CE9 e não 
estejam impróprias do ponto de vista 
sanitário;

a) As zonas de crescimento se encontrem 
em estado ecológico excelente, conforme 
definido na Diretiva 2000/60/CE9 ou sejam 
de qualidade equivalente às zonas de 
produção classificadas como A e B ao 
abrigo do Regulamento (CE) n.º 
854/200410 e não estejam impróprias do 
ponto de vista sanitário;

__________________ __________________
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9 Diretiva 2006/113/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 12 de dezembro 
de 2006, relativa à qualidade exigida das 
águas conquícolas (JO L 376 de 
27.12.2006, p. 14).

9 Diretiva 2000/60/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 23 de outubro 
de 2000, que estabelece um quadro de 
ação comunitária no domínio da política 
da água (JO L 327 de 22.12.2000, p. 1) 10

Regulamento (CE) nº 854/2004 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 29 
de abril de 2004, que estabelece regras 
específicas de organização dos controlos 
oficiais de produtos de origem animal 
destinados ao consumo humano (JO 
L 139 de 30.4.2004).

Or. fr

Justificação

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.

Alteração 1268
Alain Cadec, Michel Dantin

Proposta de regulamento
Anexo II – parte III – ponto 3.2.1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) As zonas de crescimento se encontrem 
em estado ecológico excelente, conforme 
definido na Diretiva 2000/60/CE9 e não 
estejam impróprias do ponto de vista 
sanitário;

a) As zonas de crescimento se encontrem 
em estado ecológico excelente, conforme 
definido na Diretiva 2000/60/CE9 ou sejam 
de qualidade equivalente às zonas de 
produção classificadas como A e B ao
abrigo do Regulamento (CE) 854/200410 e 
não estejam impróprias do ponto de vista 
sanitário;
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__________________ __________________
9 Diretiva 2006/113/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 12 de dezembro 
de 2006, relativa à qualidade exigida das 
águas conquícolas (JO L 376 de 
27.12.2006, p. 14).

9 Diretiva 2006/113/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 12 de dezembro 
de 2006, relativa à qualidade exigida das 
águas conquícolas (JO L 376 de 
27.12.2006, p. 14).

Or. fr

Alteração 1269
Ricardo Serrão Santos

Proposta de regulamento
Anexo II – parte III – ponto 3.2.1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) As zonas de crescimento se encontrem 
em estado ecológico excelente, conforme 
definido na Diretiva 2000/60/CE75, e não 
estejam impróprias do ponto de vista 
sanitário;

a) As zonas de crescimento se encontrem 
em estado ecológico excelente, conforme
definido na Diretiva 2000/60/CE75, ou em 
bom estado ambiental, conforme definido 
na Diretiva 2008/56/CE75-A, e não estejam 
impróprias do ponto de vista sanitário;

__________________ __________________
75-A Diretiva 2008/56/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 17 de junho de 
2008, que estabelece um quadro de ação 
comunitária no domínio da política para o 
meio marinho (Diretiva-Quadro 
Estratégia Marinha) (JO L 164 de 
25.6.2008, p. 19).

75 Diretiva 2006/113/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 12 de dezembro 
de 2006, relativa à qualidade exigida das 
águas conquícolas (JO L 376 de 
27.12.2006, p. 14).

75 Diretiva 2006/113/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 12 de dezembro 
de 2006, relativa à qualidade exigida das 
águas conquícolas (JO L 376 de 
27.12.2006, p. 14).

Or. pt

Justificação

As operações de aquicultura podem ter lugar no meio marinho devendo, nestes casos, ter-se 
em conta a legislação ambiental aplicável, nomeadamente a Diretiva-Quadro «Estratégia 
Marinha».
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Alteração 1270
Alain Cadec, Michel Dantin

Proposta de regulamento
Anexo II – parte III – ponto 3.2.2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Para assegurar a manutenção de uma 
grande diversidade genética, há que efetuar 
regularmente a colheita de algas juvenis na 
natureza para complementar as populações 
de cultura interior;

b) Para assegurar a manutenção de uma 
grande diversidade genética, há que efetuar 
regularmente a colheita de algas na 
natureza para manter e aumentar a 
diversidade das populações de cultura 
interior;

Or. fr

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

Proposta de regulamento
Anexo II – parte III – ponto 3.2.2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Para assegurar a manutenção de uma 
grande diversidade genética, há que efetuar 
regularmente a colheita de algas juvenis na 
natureza para complementar as populações 
de cultura interior;

b) Para assegurar a manutenção de uma 
grande diversidade genética, há que efetuar 
regularmente a colheita de algas na 
natureza para manter e aumentar a 
diversidade das populações de cultura 
interior;

Or. fr

Justificação

A fim de assegurar a manutenção da diversidade genética devem ser recolhidas na natureza 
algas de todas as idades; por essa razão, propõe-se a supressão do qualificativo «juvenis». A 
proposta de alteração («manter e aumentar a diversidade») destina-se a esclarecer o objetivo 
da regra de produção.

Alteração 1272
Alain Cadec, Michel Dantin
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Proposta de regulamento
Anexo II – parte III – ponto 3.4.4

Texto da Comissão Alteração

3.4.4. Se as algas marinhas forem colhidas 
numa zona de colheita partilhada ou 
comum, devem ser mantidas provas 
documentais de que a colheita total cumpre 
o disposto no presente regulamento.

3.4.4. Se as algas marinhas forem colhidas 
numa zona de colheita partilhada ou 
comum, devem ser mantidas provas 
documentais emitidas pela autoridade 
competente designada pelo 
Estado-Membro de que a colheita total 
cumpre o disposto no presente 
regulamento.

Or. fr

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

Proposta de regulamento
Anexo II – parte III – ponto 3.4.4

Texto da Comissão Alteração

3.4.4. Se as algas marinhas forem colhidas 
numa zona de colheita partilhada ou 
comum, devem ser mantidas provas 
documentais de que a colheita total cumpre 
o disposto no presente regulamento.

3.4.4. Se as algas marinhas forem colhidas 
numa zona de colheita partilhada ou 
comum, devem ser mantidas provas 
documentais emitidas pela autoridade 
competente de que a colheita total cumpre 
o disposto no presente regulamento.

Or. fr

Justificação

O objetivo deste aditamento é garantir a intervenção da autoridade competente para a gestão 
da biomassa das algas litorais, a fim de garantir uma gestão sustentável dos recursos 
selvagens e uma estruturação da profissão de coletor de algas litorais nos Estados-Membros.

Alteração 1274
Ivan Jakovčić
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Proposta de regulamento
Anexo II – parte III – ponto 4.1.2.1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) A aquicultura biológica deve basear-se 
na criação de populações de juvenis 
originárias de reprodutores biológicos e 
de explorações biológicas;

a) Para efeitos de crescimento, quando 
não estão disponíveis animais juvenis de
aquicultura biológica, aplicam-se as 
seguintes restrições:

(a) devem ser utilizados juvenis biológicos 
quando disponíveis,

(b) pelo menos os três últimos quartos da 
duração do ciclo de produção são geridos 
segundo métodos de gestão biológica.

Cada Estado-Membro deve assegurar a 
criação de uma base de dados 
informatizada para inventário das 
espécies de aquicultura para as quais 
estão disponíveis juvenis biológicos no seu 
território e da capacidade de produção 
das explorações de aquicultura.

A Comissão deve adotar atos de execução 
que estabeleçam as especificações 
técnicas para a criação da base de dados 
referida no n.º 2. Os atos de execução em 
questão devem ser adotados pelo 
procedimento de exame

Or. en

Alteração 1275
Ricardo Serrão Santos

Proposta de regulamento
Anexo II – parte III – ponto 4.1.2.1 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

a-A) Quando não for possível obter 
animais nas condições referidas em 
4.1.2.1-A), estes poderão ter origem no 
meio natural. Estes animais devem ser 
mantidos num regime de gestão biológica 
durante, pelo menos, os três meses que 
precedem a sua utilização.
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Or. pt

Alteração 1276
Anja Hazekamp, Stefan Eck

Proposta de regulamento
Anexo II – parte III – ponto 4.1.2.1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Para fins de melhoramento genético, 
podem ser introduzidos na exploração 
animais selvagens capturados ou animais 
de aquicultura não biológica. Estes animais 
devem ser mantidos num regime de gestão 
biológica durante, pelo menos, os três 
meses que precedem a sua utilização para 
reprodução.

d) Os peixes selvagens capturados, 
incluindo os peixes utilizados para 
farinha de peixe, o óleo de peixes inteiros 
proveniente de pescas selvagens e os 
peixes selvagens utilizados para 
reprodução ou como peixes limpadores 
não devem ser utilizados na produção 
biológica. A título de exceção, caso não 
estejam disponíveis fontes alternativas e 
as condições sejam adaptadas às 
necessidades das espécies, para fins de 
melhoramento da adequação do
património genético, podem ser 
introduzidos na exploração animais 
selvagens capturados ou animais de 
aquicultura não biológica. Estes animais 
devem ser mantidos num regime de gestão 
biológica durante, pelo menos, os três 
meses que precedem a sua utilização para 
reprodução.

Or. en

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

Proposta de regulamento
Anexo II – parte III – ponto 4.1.2.1 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

d-A) Para fins de engorda, a colheita de 
juvenis de aquicultura selvagens é 
limitada especificamente aos seguintes 
casos:
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i) afluência natural de larvas e juvenis de 
peixes ou de crustáceos durante o 
enchimento das lagoas, dos sistemas de 
produção e dos tanques,

ii) meixão de enguia-europeia, desde que 
exista um plano de gestão da enguia 
aprovado para esse local e enquanto não 
for resolvido o problema da reprodução 
artificial da enguia,

iii) repovoamento de crias selvagens de 
espécies que não a enguia europeia em 
aquicultura extensa dentro de zonas 
húmidas, como águas salobras, marés e 
lagunas costeiras, desde que:

- o repovoamento esteja em conformidade 
com as medidas de gestão aprovadas pelas 
autoridades relevantes para assegurar a 
exploração sustentável da espécie em 
causa, e

- os peixes sejam alimentados 
exclusivamente com alimentos disponíveis 
naturalmente no ambiente.

Or. en

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

Proposta de regulamento
Anexo II – parte III – ponto 4.1.2.1 – alínea d-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

d-B) Para efeitos de crescimento e quando 
não estão disponíveis animais juvenis de 
aquicultura biológica, os 
Estados-Membros podem autorizar a 
utilização de juvenis não biológicos, desde 
que pelo menos os últimos dois terços da 
duração do ciclo de produção sejam 
geridos segundo a gestão biológica.

Or. en
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Alteração 1279
Marian Harkin

Proposta de regulamento
Anexo II – parte III – ponto 4.1.2.1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4.1.2.1-A. Para efeitos de crescimento, 
quando não estão disponíveis animais 
juvenis de aquicultura biológica, aplicam-
se as seguintes restrições:

(a) devem ser utilizados juvenis biológicos 
quando disponíveis,

(b) pelo menos os três últimos quartos da 
duração do ciclo de produção são geridos 
segundo métodos de gestão biológica.

Cada Estado-Membro deve assegurar a 
criação de uma base de dados 
informatizada para inventário das 
espécies de aquicultura para as quais 
estão disponíveis juvenis biológicos no seu 
território e da capacidade de produção 
das explorações de aquicultura.

A Comissão deve adotar atos de execução 
que estabeleçam as especificações 
técnicas para a criação da base de dados 
referida no n.º 2. Os atos de execução em 
questão devem ser adotados pelo 
procedimento de exame a que se refere o 
artigo 37.º, n.º 2.

Or. en

Alteração 1280
Ricardo Serrão Santos

Proposta de regulamento
Anexo II – parte III – ponto 4.1.3.2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) As zonas de crescimento devem 
encontrar-se em estado ecológico 
excelente, conforme definido na Diretiva 

b) As zonas de crescimento devem 
encontrar-se em estado ecológico 
excelente, conforme definido na Diretiva 
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2000/60/CE. 2000/60/CE, ou em bom estado ambiental, 
conforme definido na Diretiva 
2008/56/CE.

Or. pt

Justificação

As operações de aquicultura podem ter lugar no meio marinho devendo, nestes casos, ter-se 
em conta a legislação ambiental aplicável, nomeadamente a Diretiva-Quadro «Estratégia 
Marinha».

Alteração 1281
Marian Harkin

Proposta de regulamento
Anexo II – parte III – ponto 4.1.3.3 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

A astaxantina deriva principalmente de 
fontes biológicas, como as cascas de 
crustáceos biológicos, pode ser utilizada 
nos alimentos para salmões e trutas, 
dentro dos limites das suas necessidades 
fisiológicas. Caso não se disponha de 
fontes biológicas, poderão ser utilizadas 
fontes naturais de astaxantina (por 
exemplo, leveduras do Género Phaffia).

Or. en

Alteração 1282
Ivan Jakovčić, Jens Rohde

Proposta de regulamento
Anexo II – parte III – ponto 4.1.3.3 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

f) A astaxantina deriva principalmente de 
fontes biológicas, como as cascas de 
crustáceos biológicos, pode ser utilizada 
nos alimentos para salmões e trutas, 
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dentro dos limites das suas necessidades 
fisiológicas. Caso não se disponha de 
fontes biológicas, poderão ser utilizadas 
fontes naturais de astaxantina (por 
exemplo, leveduras do Género Phaffia).

Or. en

Alteração 1283
Anja Hazekamp, Stefan Eck

Proposta de regulamento
Anexo II – parte III – ponto 4.1.4.1 – parágrafo 1 – alínea j)

Texto da Comissão Alteração

j) No controlo biológico dos ectoparasitas, 
deve ser dada preferência à utilização de 
peixes limpadores.

j) No controlo biológico dos ectoparasitas, 
deve ser dada preferência à utilização de 
peixes limpadores apenas se as condições 
forem adequadas às necessidades da 
espécie. A utilização de peixes selvagens 
capturados como peixes limpadores não 
deve ser utilizada em produção biológica, 
de acordo com a alínea d) do ponto 4.1.2.1 
do presente anexo.

Or. en

Alteração 1284
Jens Rohde

Proposta de regulamento
Anexo II – parte III – ponto 4.1.4.2 – parágrafo 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) A utilização de tratamentos alopáticos 
deve ser limitada a dois tratamentos por 
ano, com exceção das vacinações e dos 
planos de erradicação obrigatórios. 
Contudo, nos casos de ciclos de produção 
inferiores a um ano, aplica-se o limite de 
um tratamento alopático. Se os limites 
indicados para os tratamentos alopáticos 
forem excedidos, os animais de aquicultura 

d) A utilização de tratamentos alopáticos 
deve ser limitada a dois tratamentos por 
ano, com exceção das vacinações, dos 
tratamentos antiparasitários e dos planos 
de erradicação obrigatórios. Contudo, nos 
casos de ciclos de produção inferiores a um 
ano, aplica-se o limite de um tratamento 
alopático. Se os limites indicados para os 
tratamentos alopáticos forem excedidos, os 
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em questão não podem ser vendidos como 
produtos biológicos;

animais de aquicultura em questão não 
podem ser vendidos como produtos 
biológicos;

Or. en

Justificação

Os parasitas são frequentemente tratados com produtos categorizados como tratamentos 
alopáticos. Por este motivo e a fim de assegurar a coerência com o ponto 4.1.4.2., alínea e), é 
necessária uma isenção no ponto 4.1.4.2., alínea d).

Alteração 1285
Marian Harkin

Proposta de regulamento
Anexo II – parte III – ponto 4.1.4.2 – parágrafo 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) A utilização de tratamentos 
antiparasitários, não incluindo os regimes 
de controlo obrigatórios implementados 
pelos Estados-Membros, deve ser limitada 
a duas vezes por ano ou uma vez por ano 
se o ciclo de produção for inferior a 18 
meses;

Suprimido

Or. en

Alteração 1286
Ivan Jakovčić

Proposta de regulamento
Anexo II – parte III – ponto 4.1.4.2 – parágrafo 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) A utilização de tratamentos 
antiparasitários, não incluindo os regimes 
de controlo obrigatórios implementados 
pelos Estados-Membros, deve ser limitada 
a duas vezes por ano ou uma vez por ano 
se o ciclo de produção for inferior a 18 

Suprimido
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meses;

Or. en

Alteração 1287
Marco Zullo, Rosa D'Amato

Proposta de regulamento
Anexo II – parte III– ponto 4.1.5.3 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

A aquacultura só deve ser autorizada para 
as espécies das quais se conheçam 
precisamente as necessidades normais, de 
modo a poder garantir uma aplicação 
correta.

Or. it

Alteração 1288
Anja Hazekamp, Stefan Eck

Proposta de regulamento
Anexo II – parte III – ponto 4.1.5.3 – parágrafo 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Devem ser sempre utilizadas apenas as 
espécies e raças mais adequadas. O 
cultivo de espécies de peixes solitários e 
predadores, cujas necessidades de solidão 
e caça não podem ser satisfeitas em 
cativeiro, deve ser proibido.

Or. en

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

Proposta de regulamento
Anexo II – parte III – ponto 4.1.6.6
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Texto da Comissão Alteração

4.1.6.6. Devem ser tomadas medidas 
adequadas para minimizar a duração do 
transporte dos animais de aquicultura.

4.1.6.6. Devem ser tomadas medidas 
adequadas para minimizar a duração do 
transporte dos animais de aquicultura, de 
modo que este não seja superior a 
6 horas.

Or. en

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

Proposta de regulamento
Anexo II – parte III – ponto 4.1.6.7

Texto da Comissão Alteração

4.1.6.7. Qualquer sofrimento deve ser 
reduzido ao mínimo durante a vida toda do 
animal e no momento do abate.

4.1.6.7. Qualquer sofrimento deve ser 
evitado durante a vida toda do animal e no 
momento do transporte e do abate. O 
atordoamento prévio adequado e humano 
no momento de abate deve ser obrigatório 
para todos os animais.

Or. en

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

Proposta de regulamento
Anexo II – parte III – ponto 4.1.6.8

Texto da Comissão Alteração

4.1.6.8. As técnicas de abate devem deixar 
os peixes imediatamente inconscientes e 
insensíveis à dor. O manuseamento antes 
do abate deve evitar ferimentos e 
minimizar o sofrimento e o stresse. Ao 
considerar os melhores métodos de abate, 
devem ser tidas em conta as diferenças 

4.1.6.8. O atordoamento prévio no 
momento de abate deve ser obrigatório 
para todos os animais e deixar os peixes 
imediatamente inconscientes e insensíveis 
à dor. O manuseamento antes do abate 
deve evitar ferimentos e minimizar o 
sofrimento e o stresse. A venda de peixes 
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entre os tamanhos para colheita, as 
espécies e os locais de produção.

vivos é proibida. Ao considerar os 
melhores métodos de abate, devem ser 
tidas em conta as diferenças entre os 
tamanhos para colheita, as espécies e os 
locais de produção. O abate de peixes por 
exsanguinação e por exposição ao dióxido 
de carbono é proibido. Os crustáceos 
apenas podem ser abatidos por métodos 
que recorram a aparelhos elétricos de 
atordoamento/abate. Devem ser definidas 
no presente regulamento regras 
específicas para o abate com técnicas que 
minimizem o sofrimento.

Or. en

Alteração 1292
Ricardo Serrão Santos

Proposta de regulamento
Anexo II – parte III – ponto 4.2.2 – parágrafo 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) As explorações de produção biológica 
de moluscos devem minimizar os riscos 
para as espécies que apresentam um 
interesse de conservação. Se forem 
utilizadas redes contra predadores, estas 
devem ser concebidas de modo a não 
causarem danos às aves mergulhadoras.

c) As explorações de produção biológica 
de moluscos não devem causar riscos para 
as espécies que apresentam um interesse de 
conservação. Se forem utilizadas redes 
contra predadores, estas devem ser 
concebidas de modo a não causarem danos 
às aves mergulhadoras.

Or. pt

Alteração 1293
Norbert Lins, Renate Sommer

Proposta de regulamento
Anexo II – parte IV – ponto 1.1

Texto da Comissão Alteração

1.1. Os aditivos, auxiliares tecnológicos e 
outras substâncias e ingredientes utilizados 
para a transformação de géneros 
alimentícios ou de alimentos para animais 

1.1. Os aditivos, auxiliares tecnológicos e 
outras substâncias e ingredientes utilizados 
para a transformação de géneros 
alimentícios ou de alimentos para animais 
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e todos os processos de transformação 
aplicados, tal como a fumagem, devem 
respeitar os princípios de boas práticas de 
fabrico76.

e todos os processos de transformação 
aplicados, tal como a fumagem, devem 
respeitar os princípios de boas práticas de 
fabrico76. Na fumagem de géneros 
alimentícios, são preferíveis os 
procedimentos que respeitem as 
preocupações relativas à segurança 
alimentar e à proteção do ambiente e dos 
recursos.

__________________ __________________
76 Boas práticas de fabrico (BPF), 
conforme definidas no artigo 3.º, alínea a), 
do Regulamento (CE) n.º 2023/2006 da 
Comissão, de 22 de dezembro de 2006, 
relativo às boas práticas de fabrico de 
materiais e objetos destinados a entrar em 
contacto com os alimentos (JO L 384 de 
29.12.2006, p. 75).

76 Boas práticas de fabrico (BPF), 
conforme definidas no artigo 3.º, alínea a), 
do Regulamento (CE) n.º 2023/2006 da 
Comissão, de 22 de dezembro de 2006, 
relativo às boas práticas de fabrico de 
materiais e objetos destinados a entrar em 
contacto com os alimentos (JO L 384 de 
29.12.2006, p. 75).

Or. en

Justificação

A geração de fumo de modo convencional produz emissões poluentes para o ambiente e cria 
resíduos de substâncias nocivas, tais como alcatrão e hidrocarboneto aromático policíclico 
(HAP), nos géneros alimentícios fumados. Por estes motivos, o financiamento da UE apoia o 
desenvolvimento de métodos alternativos à fumagem. É mais seguro utilizar fumo purificado 
(fumo limpo), uma que vez que este causa menos efeitos negativos no ambiente (artigo 11.º do 
TFUE) e na saúde (artigo 168.º, n.º 1, do TFUE).

Alteração 1294
Maria Noichl

Proposta de regulamento
Anexo II – parte II – ponto 2.3

Texto da Comissão Alteração

1.1. Os aditivos, auxiliares tecnológicos e 
outras substâncias e ingredientes utilizados 
para a transformação de géneros 
alimentícios ou de alimentos para animais 
e todos os processos de transformação 
aplicados, tal como a fumagem, devem 
respeitar os princípios de boas práticas de 

1.1. Os aditivos, auxiliares tecnológicos e 
outras substâncias e ingredientes utilizados 
para a transformação de géneros 
alimentícios ou de alimentos para animais 
e todos os processos de transformação 
aplicados, tal como a fumagem, devem 
respeitar os princípios de boas práticas de 
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fabrico10. fabrico10. Na produção industrial deve ser 
dada preferência aos processos que 
contribuam positivamente para a proteção 
da saúde, do ambiente e dos recursos, 
para a segurança dos géneros 
alimentícios e para a segurança no 
trabalho.

__________________ __________________
10 Boas práticas de fabrico (BPF), 
conforme definidas no artigo 3.º, alínea a), 
do Regulamento (CE) n.º 2023/2006 da 
Comissão, de 22 de dezembro de 2006, 
relativo às boas práticas de fabrico de 
materiais e objetos destinados a entrar em 
contacto com os alimentos (JO L 384 de 
29.12.2006, p. 75).

10 Boas práticas de fabrico (BPF), 
conforme definidas no artigo 3.º, alínea a), 
do Regulamento (CE) n.º 2023/2006 da 
Comissão, de 22 de dezembro de 2006, 
relativo às boas práticas de fabrico de 
materiais e objetos destinados a entrar em 
contacto com os alimentos (JO L 384 de 
29.12.2006, p. 75).

Or. de

Justificação

Sem efeito

Alteração 1295
Michel Dantin, Angélique Delahaye

Proposta de regulamento
Anexo II – parte IV – ponto 1.1

Texto da Comissão Alteração

1.1. Os aditivos, auxiliares tecnológicos e 
outras substâncias e ingredientes utilizados 
para a transformação de géneros 
alimentícios ou de alimentos para animais 
e todos os processos de transformação 
aplicados, tal como a fumagem, devem 
respeitar os princípios de boas práticas de 
fabrico10.

1.1. Os aditivos, auxiliares tecnológicos e 
outras substâncias e ingredientes utilizados 
para a transformação de géneros 
alimentícios ou de alimentos para animais 
e todos os processos de transformação 
aplicados, tal como a fumagem, devem 
respeitar os princípios de boas práticas de 
fabrico10. Tratando-se da fumagem de 
géneros alimentícios, os operadores 
devem dar prioridade à utilização de 
processos que respeitem a segurança 
alimentar, a saúde dos consumidores, o 
ambiente, a utilização económica dos 
recursos e a segurança do trabalho.
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__________________ __________________
10 Boas práticas de fabrico (BPF), 
conforme definidas no Regulamento (CE) 
n.º 2023/2006 da Comissão, de 22 de 
dezembro de 2006, artigo 3.º, alínea a), 
relativo às boas práticas de fabrico de 
materiais e objetos destinados a entrar em 
contacto com os alimentos (JO L 384 de 
29.12.2006, p. 75).

10 Boas práticas de fabrico (BPF), 
conforme definidas no Regulamento (CE) 
n.º 2023/2006 da Comissão, de 22 de 
dezembro de 2006, artigo 3.º, alínea a), 
relativo às boas práticas de fabrico de 
materiais e objetos destinados a entrar em 
contacto com os alimentos (JO L 384 de 
29.12.2006, p. 75).

Or. fr

Alteração 1296
Franc Bogovič

Proposta de regulamento
Anexo II – parte IV – ponto 1.6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1.6-A. A utilização de técnicas, produtos e 
substâncias produzidos com recurso a 
nanotecnologias deve ser proibida na 
produção de alimentos para animais e 
géneros alimentícios transformados.

Or. sl

Alteração 1297
Michel Dantin, Angélique Delahaye

Proposta de regulamento
Anexo II – parte IV – ponto 2.1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) O produto é obtido principalmente a 
partir de ingredientes de origem agrícola; 
para determinar se um produto é obtido 
principalmente a partir de ingredientes 
agrícolas, não deve ser tida em conta a 
adição de água nem de sal de cozinha;

a) O produto é obtido principalmente a 
partir de ingredientes de origem agrícola e 
de levedura; para determinar se um 
produto é obtido principalmente a partir de 
ingredientes agrícolas, não deve ser tida em 
conta a adição de água nem de sal de 
cozinha;

Or. fr
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Alteração 1298
Norbert Erdős

Proposta de regulamento
Anexo II – parte IV – ponto 2.2.2 - alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) Minerais (incluindo oligoelementos), 
vitaminas, aminoácidos e micronutrientes, 
unicamente autorizados na medida em que 
a sua utilização seja legalmente exigida 
nos géneros alimentícios em que são 
incorporados.

e) Minerais (incluindo oligoelementos), 
vitaminas, aminoácidos e micronutrientes, 
unicamente autorizados na medida em que 
a sua utilização esteja em conformidade 
com as disposições do Regulamento (UE) 
n.º 609/2013 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 12 de junho de 1999, 
relativo aos alimentos para lactentes e 
crianças pequenas, aos alimentos 
destinados a fins medicinais específicos e 
aos substitutos integrais da dieta para 
controlo do peso e que revoga a 
Diretiva 92/52/CEE do Conselho, as 
Diretivas 96/8/CE, 1999/21/CE, 
2006/125/CE e 2006/141/CE da Comissão, 
a Diretiva 2009/39/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho e os 
Regulamentos (CE) n.º 41/2009 e (CE) 
n.º 953/2009 da Comissão.

Or. hu

Justificação

O Regulamento relativo à agricultura biológica deve estar harmonizado com as disposições 
da legislação alimentar geral. A presente alteração destina-se a uma harmonização com as 
disposições do Regulamento (UE) n.º 609/2013.

Alteração 1299
Norbert Lins, Albert Deß, Herbert Dorfmann

Proposta de regulamento
Anexo II – parte IV – ponto 2.2.2 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) Minerais (incluindo oligoelementos), e) Minerais (incluindo oligoelementos), 
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vitaminas, aminoácidos e micronutrientes, 
unicamente autorizados na medida em 
que a sua utilização seja legalmente 
exigida nos géneros alimentícios em que 
são incorporados.

vitaminas, aminoácidos e micronutrientes, 
a fim de cumprir requisitos nutricionais 
no caso de alimentos para lactentes e 
crianças pequenas e alimentos destinados 
a fins medicinais específicos, em 
conformidade com o Regulamento (UE) 
n.º 609/2013 do Parlamento Europeu e do 
Conselho1-A

__________________
1-A Regulamento (UE) n.º 609/2013 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 12 
de junho de 2013, relativo aos alimentos 
para lactentes e crianças pequenas, aos 
alimentos destinados a fins medicinais 
específicos e aos substitutos integrais da 
dieta para controlo do peso e que revoga a 
Diretiva 92/52/CEE do Conselho, as 
Diretivas 96/8/CE, 1999/21/CE, 
2006/125/CE e 2006/141/CE da Comissão, 
a Diretiva 2009/39/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho e os 
Regulamentos (CE) n.º 41/2009 e (CE) n.º 
953/2009 da Comissão.

Or. en

Justificação

A produção de produtos biológicos deve ser apoiada em todos os níveis, o que implica que o 
regulamento CE Eco deve acompanhar a legislação alimentar geral, nomeadamente para 
cumprir requisitos nutricionais no caso de alimentos para lactentes e crianças pequenas e 
alimentos destinados a fins medicinais específicos.

Alteração 1300
Norbert Erdős

Proposta de regulamento
Anexo II – parte IV – ponto 2.2.4 – alínea b) – subalínea iii) – travessão 1

Texto da Comissão Alteração

– Algas, incluindo algas marinhas; – Algas, incluindo algas marinhas e 
lithothamnium;

Or. hu
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Justificação

Em vários Estados-Membros, as algas lithothamnium constituem um importante componente 
do leite biológico alternativo (por exemplo, leite de soja). Por conseguinte, o regulamento 
biológico deve igualmente abranger a utilização de algas lithothamnium.

Alteração 1301
Maria Noichl, Ismail Ertug, Susanne Melior

Proposta de regulamento
Anexo II – parte II – ponto 2.2.4 – alínea b) – travessão 1

Texto da Comissão Alteração

– algas, incluindo algas marinhas – algas, incluindo algas marinhas e 
Lithothamnium

Or. de

Justificação

A alga Lithothamnium tem um elevado conteúdo em cálcio, sendo por isso já utilizada em 
alguns Estados-Membros como ingrediente na produção de alternativas biológicas de origem 
vegetal ao leite. A utilização da alga Lithothamnium em produtos biológicos deve, por 
conseguinte, ser possível em toda a UE.

Alteração 1302
Clara Eugenia Aguilera García

Proposta de regulamento
Anexo II – parte IV – ponto 2.2.4 – alínea b) – subalínea iii) – travessão 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

- pau d'arco

Or. es

Justificação

O «kombucha» é uma bebida biológica resultante de uma fermentação por ação de uma 
levedura e entre os seus ingredientes inclui-se o pau-d'arco ou ipê, do qual não existe 
variante biológica.
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Alteração 1303
Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot

Proposta de regulamento
Anexo II – parte IV – ponto 2.2.5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2.2.5-A. Um aroma pode ser certificado 
como biológico se cumprir as seguintes 
condições específicas dos aromas:

– é um aroma natural na aceção do 
Regulamento (CE) n.º 1334/2008, artigo 
16.º, n.º 2,

– é constituído por, pelo menos, 95 % de 
ingredientes biológicos e o componente 
aromatizante for exclusivamente de 
origem agrícola e ele próprio constituído 
por, pelo menos, 95 % de ingredientes 
biológicos,

– o suporte do aroma (à exceção do sal, 
água e aditivos autorizados) é constituído 
por 100 % de ingredientes de origem 
biológica,

– o máximo de 5 % dos ingredientes 
agrícolas não biológicos do componente 
aromatizante é obrigatoriamente objeto de 
uma derrogação nacional temporária, ao 
abrigo do anexo II, parte IV, ponto 2.2.4-
A,

O aroma biológico deve igualmente 
respeitar as disposições gerais do presente 
regulamento para a produção de géneros 
alimentícios.

Or. fr

Justificação

É importante a existência de uma definição harmonizada de aromas biológicos.

Alteração 1304
Marian Harkin
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Proposta de regulamento
Anexo II – parte IV – ponto 2.2.5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2.2.5-A. Para além das exigências 
estabelecidas no presente regulamento, os 
seguintes requisitos suplementares para o 
tratamento de aromas biológicos devem 
ser respeitados:

1. Apenas os aromas provenientes de 
aromatizantes e os aromas naturais 
definidos nos termos do artigo 16.º, n.os 4 
e 5, do Regulamento (CE) n.º 1334/2008 
devem ser considerados aromas 
biológicos.

2. Para os aromas biológicos, 95 % dos 
componentes aromatizantes devem ser 
biológicos.

3. Apenas as substâncias biológicas 
devem ser autorizadas e incluídas no 
cálculo da percentagem de ingredientes 
agrícolas.

4. Os aditivos, solventes e auxiliares 
tecnológicos devem ser biológicos sempre 
que estejam disponíveis.

Or. en

Alteração 1305
Annie Schreijer-Pierik

Proposta de regulamento
Anexo II – parte IV – ponto 2.2.5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2.2.5-A. Para além das exigências 
estabelecidas no presente regulamento, os 
seguintes requisitos suplementares para o 
tratamento de aromas biológicos devem 
ser respeitados:

1. Apenas os aromas provenientes de 
aromatizantes e os aromas naturais 
definidos nos termos do artigo 16.º, n.os 4 
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e 5, do Regulamento (CE) n.º 1334/2008 
devem ser considerados aromas 
biológicos.

2. Para os aromas biológicos, 95 % de 
todos os componentes aromatizantes 
devem ser biológicos.

3. Apenas as substâncias biológicas 
devem ser autorizadas e incluídas no 
cálculo da percentagem de ingredientes 
agrícolas.

4. Os aditivos, solventes e auxiliares 
tecnológicos devem ser biológicos sempre 
que estejam disponíveis.

Or. en

Alteração 1306
Michel Dantin, Angélique Delahaye

Proposta de regulamento
Anexo II – parte IV – ponto 2.2.5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2.2.5-A. Um aroma pode ser certificado 
como biológico se satisfizer as disposições 
gerais relativas aos géneros alimentícios 
do presente regulamento, assim como as 
seguintes condições específicas:

1. É um aroma natural na aceção do 
Regulamento (CE) n.º 1334/2008, artigo 
16.º, n.º 2;

2. É constituído por, pelo menos, 95 % de 
ingredientes biológicos e o componente 
aromatizante for exclusivamente de 
origem agrícola e ele próprio constituído 
por, pelo menos, 95 % de ingredientes 
biológicos;

3. O suporte do aroma (à exceção do sal, 
água e aditivos autorizados) é constituído 
por 100 % de ingredientes de origem 
biológica.

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

Proposta de regulamento
Anexo II – parte IV – ponto 3.1

Texto da Comissão Alteração

3.1. Sem prejuízo das secções 1 e 2 e das 
restrições e proibições específicas 
previstas nos pontos 3.2 a 3.5, só são 
permitidas as práticas, processos e 
tratamentos enológicos, incluindo as 
restrições previstas no artigo 80.º e no 
artigo 83.º, n.º 2, do Regulamento (UE) 
n.º 1308/2013 e no artigo 3.º, artigos 5.º a 
9.º e artigos 11.º a 14.º do Regulamento 
(CE) n.º 606/2009 e nos anexos desses 
regulamentos, utilizados antes de 1 de 
agosto de 2010.

3.1. Só são permitidas as práticas, 
processos e tratamentos enológicos, 
incluindo as restrições previstas no artigo 
80.º e no artigo 83.º, n.º 2, do Regulamento 
(UE) n.º 1308/2013 e no artigo 3.º, artigos 
5.º a 9.º e artigos 11.º a 14.º do 
Regulamento (CE) n.º 606/2009 e nos
anexos desses regulamentos, utilizados 
antes de 1 de agosto de 2010.

Or. fr

Justificação

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.

Alteração 1308
Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot

Proposta de regulamento
Anexo II – parte IV – ponto 3.2

Texto da Comissão Alteração

3.2. É proibida a utilização das seguintes 
práticas, tratamentos e processos 
enológicos:

Suprimido
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a) Concentração parcial por 
arrefecimento em conformidade com o 
anexo VIII, parte I, secção B, ponto 1, 
alínea c), do Regulamento (CE) 
n.º 1308/2013;

b) Eliminação do dióxido de enxofre por 
processos físicos em conformidade com o 
anexo I A, ponto 8, do Regulamento (CE) 
n.º 606/2009;

c) Tratamento por eletrodiálise para 
estabilização tartárica do vinho em 
conformidade com o anexo I A, ponto 36, 
do Regulamento (CE) n.º 606/2009;

d) Desalcoolização parcial de vinhos em 
conformidade com o anexo I A, ponto 40, 
do Regulamento (CE) n.º 606/2009;

e) Tratamento de permuta catiónica para 
a estabilização tartárica do vinho em 
conformidade com o anexo I A, ponto 43, 
do Regulamento (CE) n.º 606/2009.

Or. fr

Justificação

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.

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

Proposta de regulamento
Anexo II – parte V – ponto 3.2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Eliminação do dióxido de enxofre por 
processos físicos em conformidade com o 
anexo I A, ponto 8, do Regulamento (CE) 

Suprimido
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n.º 606/2009;

Or. en

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

Proposta de regulamento
Anexo II – parte V – ponto 3.2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Tratamento por eletrodiálise para 
estabilização tartárica do vinho em 
conformidade com o anexo I A, ponto 36, 
do Regulamento (CE) n.º 606/2009;

Suprimido

Or. en

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

Proposta de regulamento
Anexo II – parte V – ponto 3.2 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Desalcoolização parcial de vinhos em 
conformidade com o anexo I A, ponto 40, 
do Regulamento (CE) n.º 606/2009;

Suprimido

Or. en

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

Proposta de regulamento
Anexo II – parte V – ponto 3.2 – alínea e)
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Texto da Comissão Alteração

e) Tratamento de permuta catiónica para 
a estabilização tartárica do vinho em 
conformidade com o anexo I A, ponto 43, 
do Regulamento (CE) n.º 606/2009.

Suprimido

Or. en

Alteração 1313
Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot

Proposta de regulamento
Anexo II – parte IV – ponto 3.3 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Tratamentos térmicos em conformidade 
com o anexo I A, ponto 2, do Regulamento 
(CE) n.º 606/2009, se a temperatura não 
exceder 70 ºC;

a) Tratamentos térmicos em conformidade 
com o anexo I A, ponto 2, do Regulamento 
(CE) n.º 606/2009, se a temperatura não 
exceder 75 ºC;

Or. fr

Justificação

A termovinificação permite aos produtores de vinhos maior facilidade na gestão dos 
problemas de vindimas alteradas e constitui uma alternativa interessante à utilização de 
anidrido sulfurosa. A não utilização de enxofre é melhor para a saúde e permite dar resposta 
às solicitações do mercado de exportação. A termovinificação é um processo físico que não 
altera a composição do vinho. O aumento de 70 para 75° iria otimizar esta prática 
alternativa em termos de resultados.

Alteração 1314
Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot

Proposta de regulamento
Anexo II – parte IV – ponto 3.4

Texto da Comissão Alteração

3.4. O recurso às seguintes práticas, 
processos e tratamentos enológicos será 
reexaminado pela Comissão antes de 1 de 

Suprimido



AM\1066371PT.doc 103/103 PE560.821v01-00

PT

agosto de 2015, com vista à sua 
eliminação progressiva ou restrição:

a) Tratamentos térmicos conforme 
referidos no anexo I A, ponto 2, do 
Regulamento (CE) n.º 606/2009;

b) Utilização de resinas de permuta iónica 
conforme referido no anexo I A, ponto 20, 
do Regulamento (CE) n.º 606/2009;

c) Osmose inversa em conformidade com 
o anexo VIII, parte I, secção B, ponto 1, 
alínea b), do Regulamento (CE) 
n.º 1308/2013.

Or. fr

Justificação

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.

Alteração 1315
Marc Tarabella

Proposta de regulamento
Anexo II – parte II – ponto 2.2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3.5-A. Rotulagem dos vinhos biológicos

Para efeitos de transparência em relação 
ao consumidor, devem constar do rótulo 
dos vinhos biológicos as seguintes 
informações:

a) A adição de leveduras;

B) O teor em sulfitos, de acordo com três 
escalões: 0-50 mg/l, 50-100 mg/l, 100-
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150 mg/l;

Or. fr

Alteração 1316
Marc Tarabella

Proposta de regulamento
Anexo II – parte IV – ponto 1.2

Texto da Comissão Alteração

1.2. Os géneros alimentícios e os alimentos 
biológicos para animais não podem conter 
simultaneamente leveduras biológicas e 
leveduras não biológicas.

1.2. Os géneros alimentícios e os alimentos 
biológicos para animais não podem conter 
simultaneamente leveduras biológicas e 
leveduras não biológicas. As leveduras 
utilizadas para a vinificação dos vinhos 
biológicos devem ser exclusivamente de 
origem biológica.

Or. fr

Alteração 1317
Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot

Proposta de regulamento
Anexo II – parte VI – ponto 1.3 – alínea b-A (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-A) Na produção de leveduras biológicas 
é permitida a adição ao substrato de 
extrato ou autolisado de levedura não 
biológica na proporção de 5 % (expressos 
em matéria seca), quando essas 
substâncias não estiverem disponíveis na 
forma biológica. 

Or. fr

Justificação

As leveduras biológicas podem ser obtidas a partir de diferentes substâncias, entre as quis os 
extratos ou autolisados de leveduras. Se estas substâncias não estiverem disponíveis em 
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quantidade suficiente sob a forma biológica, é possível substituí-las pela adição de extrato de 
levedura convencional até 5 %. Além disso, a utilização de autolisados de levedura permite 
também evitar o fosfato de amónio, proibido na regulamentação biológica dos Estados 
Unidos. Isto significa a eliminação de um impasse técnico na exportação de alguns 
produtores de vinhos biológicos.

Alteração 1318
Clara Eugenia Aguilera García

Proposta de regulamento
Anexo II – parte VI – ponto 1.3 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-A) a adição ao substrato de até 5 % de 
extrato ou autolisado de levedura não 
biológica (em percentagem de matéria 
seca) para a produção de levedura 
biológica.

Or. es

Justificação

Recuperam-se as normas atuais para a produção de levedura biológica.

Alteração 1319
Michel Dantin, Angélique Delahaye

Proposta de regulamento
Anexo II – parte VI – ponto 1.3 – alínea b-A (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-A) Na produção de leveduras biológicas 
é permitida a adição ao substrato de 
extrato ou autolisado de levedura não 
biológica na proporção de 5 % (expressos 
em matéria seca), quando essas 
substâncias não estiverem disponíveis na 
forma biológica.

Or. fr



PE560.821v01-00 106/106 AM\1066371PT.doc

PT

Alteração 1320
Norbert Lins

Proposta de regulamento
Anexo II – parte VI – ponto 1.3 – alínea b-A (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-A) Na produção de levedura biológica, é 
permitida a adição ao substrato 
(calculado em matéria seca) de até 5 % de 
extrato ou autolisato de levedura não 
biológicos.

Or. en

Justificação

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.

Alteração 1321
Jens Rohde

Proposta de regulamento
Anexo II – parte VI – ponto 1.3 – alínea b-A (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-A) Na produção de levedura biológica, é 
permitida a adição ao substrato 
(calculado em matéria seca) de até 5 % de 
extrato ou autolisato de levedura não 
biológicos.

Or. en

Justificação

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 
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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.

Alteração 1322
Norbert Lins, Jens Gieseke

Proposta de regulamento
Anexo V-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Anexo V-A

Regras específicas para uma Câmara de 
Compensação europeia

Secção 1

MISSÃO E ATRIBUIÇÕES

1. Missão da Câmara de Compensação

Tendo em conta o rápido crescimento do 
mercado dos produtos biológicos, a 
Câmara de Compensação deve criar 
condições de concorrência equitativas 
para todas os produtores e garantir a 
concorrência leal entre os produtores 
biológicos da União, por um lado, e os 
produtores de países terceiros, por outro. 
A Câmara de Compensação deve 
assegurar um intercâmbio constante de 
informações relevantes entre os 
produtores e as autoridades competentes, 
procedendo aos controlos necessários 
para o bom funcionamento do setor. A 
pedido da Comissão, a Câmara de 
Compensação deve efetuar avaliações 
sobre a necessidade de suplementar as 
disposições contidas no presente 
regulamento e nos seus anexos, com base 
nos resultados do acompanhamento do 
setor e nas descobertas científicas, bem 
como nas consultas às partes interessadas 
do setor de produção biológica e a outras 
partes interessadas.

2. Atribuições da Câmara de 
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Compensação

As atribuições da Câmara de 
Compensação são as seguintes:

a) fornecer aconselhamento científico e 
apoio técnico para uma melhor aplicação 
do presente regulamento e garantir o 
cumprimento do presente regulamento;

b) recolher, analisar, armazenar e 
resumir dados científicos e técnicos 
definidos no presente regulamento e 
relevantes para a sua aplicação nos 
Estados-Membros e nos países terceiros;

c) estabelecer procedimentos e 
ferramentas de comunicação, bem como 
intercâmbios de dados e de informações 
entre a Câmara de Compensação, os 
Estados-Membros e os organismos de 
acreditação, tal como exigido pelo 
presente regulamento;

d) apoiar o reconhecimento das 
autoridades e organismos de controlo em 
países terceiros e o seu acompanhamento;

e) coordenar o estabelecimento e a 
aplicação de controlos harmonizados e 
coordenar informações e atividades em 
casos de suspeita de incumprimento que 
envolvam mais de um Estado-Membro ou 
países terceiros (artigos 20.º-A e 26.º-B);

f) gerir e atualizar todas as listas 
pertinentes de autoridades e organismos 
de controlo reconhecidos autorizados em 
países terceiros, nos termos do artigo 29.º, 
n.º 4;

g) facilitar e coordenar a aprovação de 
normas equivalentes em conformidade 
com o artigo 30.º-B, bem como gerir e 
atualizar a lista de normas equivalentes, 
incluindo a publicação dos desvios das 
normas relativamente à legislação da 
União;

h) facilitar e coordenar os processos de 
avaliação de substâncias e a revisão das 
listas de substâncias e procedimentos 
autorizados nos termos do artigo 19.º;
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i) acompanhar e coordenar o 
desenvolvimento do setor das sementes 
biológicas e do mercado de alimentos 
biológicos para animais;

Or. de

Justificação

O nome exato e os pormenores desta câmara de compensação europeia devem ser definidos 
noutro ponto do presente regulamento. Convém ter presente a possibilidade de alterar ou 
alargar o âmbito de competência do correspondente departamento do Serviço Alimentar e 
Veterinário (SAV) da Comissão Europeia em função do âmbito das atribuições acima 
referidas. A concretizar-se essa possibilidade, o efetivo de pessoal do referido departamento 
deveria ser convenientemente aumentado. Seria, assim, evitada a criação de uma nova 
autoridade.
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