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Amendamentul 1149
Elisabeth Köstinger, Norbert Lins

Propunere de regulament
Anexa II – partea II – punctul 2.1.1– paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) 12 luni în cazul animalelor bovine 
pentru producția de carne și, în orice caz, 
cel puțin trei sferturi din durata lor de 
viață;

(a) 12 luni în cazul animalelor bovine 
pentru producția de carne;

Or. de

Justificare

Din motive legate de aplicabilitatea acestor dispoziții, trimiterea la durata de viață se elimină 
pentru bovinele, precum și pentru ovinele și caprinele pentru producția de carne.

Amendamentul 1150
Jens Rohde

Propunere de regulament
Anexa II – partea II – punctul 2.1.1– paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) 12 luni în cazul animalelor bovine 
pentru producția de carne și, în orice caz, 
cel puțin trei sferturi din durata lor de 
viață;

(a) 12 luni în cazul animalelor bovine 
pentru producția de carne;

Or. en

Justificare

Cerința suplimentară, conform căreia animalele trebuie să respecte normele de producție 
ecologică timp de cel puțin trei sferturi din durata lor de viață, îngreunează vânzarea cărnii 
ecologice rezultate din vaci de lapte convertite. Cu toate acestea, cerința nu se aplică 
niciodată în toate cazurile. Chiar și vacile bătrâne pot fi convertite în termen de doi ani dacă 
se folosește conversia simultană a conversiei terenurilor și a animalelor. Prin urmare, 
considerăm că nu există nicio logică la baza sarcinii administrative și vom propune o 
simplificare și un timp de conversie clar și precis. În cazul bovinelor, este suficientă o 
perioadă de conversie de 12 luni.
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Amendamentul 1151
Marian Harkin

Propunere de regulament
Anexa II – partea II – punctul 2.1.2 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) fără a se aduce atingere dispozițiilor de 
la litera (a), bovinele masculi cu vârsta mai 
mare de un an au acces la pășuni sau la o 
suprafață în aer liber;

(b) fără a se aduce atingere dispozițiilor de 
la litera (a), taurii cu vârsta mai mare de un 
an au acces la pășuni sau la suprafețe în aer 
liber;

Or. en

Amendamentul 1152
Anja Hazekamp, Stefan Eck

Propunere de regulament
Anexa II – partea II – punctul 2.1.2 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) în cazurile în care bovinele, ovinele și 
caprinele au acces la pășuni în perioada 
de pășunat și în cazul în care sistemul de 
adăpostire pe timpul iernii oferă libertate 
de mișcare animalelor, se poate renunța 
la obligația de a pune la dispoziție
suprafețe în aer liber pe parcursul lunilor 
de iarnă;

(c) bovinele, ovinele și caprinele ar trebuie 
să aibă acces la suprafețe în aer liber pe 
parcursul lunilor de iarnă, timp de cel puțin 
câteva ore pe zi, oricând condițiile permit 
acest lucru;

Or. en

Amendamentul 1153
Anna Maria Corazza Bildt

Propunere de regulament
Anexa II – partea II – punctul 2.1.2 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) cu excepția perioadei anuale în care 
animalele sunt în transhumanță, menționată 
la punctul 1.4.2.2., o proporție de cel puțin 

(d) cu excepția perioadei anuale în care 
animalele sunt în transhumanță, menționată 
la punctul 1.4.2.2., o proporție de cel puțin 
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90 % din furaje trebuie să provină de la 
ferma respectivă sau, dacă acest lucru nu 
este posibil, să fie produsă în cooperare cu 
alte ferme ecologice din aceeași regiune;

60 % din furaje trebuie să provină de la 
ferma respectivă sau, în cazul în care acest 
lucru nu este posibil, trebuie să fie produsă 
în cooperare cu alte ferme ecologice;

Or. en

Amendamentul 1154
Fredrick Federley

Propunere de regulament
Anexa II – partea II – punctul 2.1.2 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) cu excepția perioadei anuale în care 
animalele sunt în transhumanță, menționată 
la punctul 1.4.2.2., o proporție de cel puțin 
90 % din furaje trebuie să provină de la 
ferma respectivă sau, dacă acest lucru nu 
este posibil, să fie produsă în cooperare cu 
alte ferme ecologice din aceeași regiune;

(d) cu excepția perioadei anuale în care 
animalele sunt în transhumanță, menționată 
la punctul 1.4.2.2., o proporție de cel puțin 
60 % din furaje provine de la ferma 
respectivă sau, dacă acest lucru nu este 
posibil, să fie produsă în cooperare cu alte 
ferme ecologice;

Or. en

Amendamentul 1155
Clara Eugenia Aguilera García

Propunere de regulament
Anexa II – partea II – punctul 2.1.2 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) cu excepția perioadei anuale în care 
animalele sunt în transhumanță, menționată 
la punctul 1.4.2.2., o proporție de cel puțin 
90 % din furaje trebuie să provină de la 
ferma respectivă sau, dacă acest lucru nu 
este posibil, să fie produsă în cooperare cu 
alte ferme ecologice din aceeași regiune;

(d) cu excepția perioadei anuale în care 
animalele sunt în transhumanță, menționată 
la punctul 1.4.2.2., o proporție de cel puțin 
60 % din furaje provine de la ferma 
respectivă sau, dacă acest lucru nu este 
posibil, să fie produsă în cooperare cu alte 
ferme ecologice;

Or. es
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Amendamentul 1156
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Ramón Luis Valcárcel Siso

Propunere de regulament
Anexa II – partea II – punctul 2.1.2 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) cu excepția perioadei anuale în care 
animalele sunt în transhumanță, menționată 
la punctul 1.4.2.2., o proporție de cel puțin 
90 % din furaje trebuie să provină de la 
ferma respectivă sau, dacă acest lucru nu 
este posibil, să fie produsă în cooperare cu 
alte ferme ecologice din aceeași regiune;

(d) cu excepția perioadei anuale în care 
animalele sunt în transhumanță, menționată 
la punctul 1.4.2.2., o proporție de cel puțin 
60 % din furaje trebuie să fie obținute în 
primul rând de la ferma respectivă sau, 
dacă acest lucru nu este posibil, să fie 
produsă în cooperare cu alte ferme 
ecologice din aceeași regiune;

Or. en

Amendamentul 1157
Julie Girling

Propunere de regulament
Anexa II – partea II – punctul 2.1.2 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) cu excepția perioadei anuale în care 
animalele sunt în transhumanță, menționată 
la punctul 1.4.2.2., o proporție de cel puțin 
90 % din furaje trebuie să provină de la 
ferma respectivă sau, dacă acest lucru nu 
este posibil, să fie produsă în cooperare cu 
alte ferme ecologice din aceeași regiune;

(d) cu excepția perioadei anuale în care 
animalele sunt în transhumanță, menționată 
la punctul 1.4.2.2., o proporție de cel puțin 
60 % din furaje trebuie să provină în 
primul rând de la ferma respectivă sau, 
dacă acest lucru nu este posibil, să fie 
produsă în cooperare cu alte ferme 
ecologice din aceeași regiune;

Or. en

Amendamentul 1158
Annie Schreijer-Pierik

Propunere de regulament
Anexa II – partea II – punctul 2.1.2 – paragraful 1 – punctul e
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) sistemele de creștere pentru bovine, 
ovine și caprine se bazează pe utilizarea 
maximă a pășunilor pentru păscut, în 
funcție de disponibilitatea pășunilor în 
diferitele perioade ale anului. Substanța 
uscată din rațiile zilnice ale bovinelor, 
ovinelor și caprinelor constă în proporție 
de cel puțin 60 % în furaje grosiere, 
nutreț proaspăt sau uscat ori în furaje 
însilozate. Este permisă o reducere la 
50 % pentru animalele din producția de 
lapte pentru o perioadă maximă de trei 
luni la începutul perioadei de lactație;

(e) sistemele de creștere pentru bovine, 
ovine și caprine se bazează pe utilizarea 
maximă a pășunilor pentru păscut, în 
funcție de disponibilitatea pășunilor în 
diferitele perioade ale anului și numai 
atunci când circumstanțele permit acest 
lucru;

Or. en

Amendamentul 1159
Anja Hazekamp, Stefan Eck

Propunere de regulament
Anexa II – partea II – punctul 2.1.2 – paragraful 1 – punctul e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) sistemele de creștere pentru bovine, 
ovine și caprine se bazează pe utilizarea 
maximă a pășunilor pentru păscut, în 
funcție de disponibilitatea pășunilor în 
diferitele perioade ale anului. Substanța 
uscată din rațiile zilnice ale bovinelor, 
ovinelor și caprinelor constă în proporție 
de cel puțin 60 % în furaje grosiere, nutreț
proaspăt sau uscat ori în furaje însilozate. 
Este permisă o reducere la 50 % pentru 
animalele din producția de lapte pentru o 
perioadă maximă de trei luni la începutul 
perioadei de lactație;

(e) sistemele de creștere pentru bovine, 
ovine și caprine se bazează pe utilizarea 
maximă a pășunilor pentru păscut, în 
funcție de disponibilitatea pășunilor în 
diferitele perioade ale anului. Rasele sunt 
alese pe baza adaptabilității locale la 
condițiile de pășunat și a adecvării la alte 
prevederi în materie de dietă, inclusiv 
cerințe pentru furaje grosiere, nutreț
proaspăt sau uscat ori în furaje însilozate.
Substanța uscată din rațiile zilnice ale 
bovinelor, ovinelor și caprinelor constă în 
proporție de cel puțin 60 % în furaje 
grosiere, nutreț proaspăt sau uscat ori în 
furaje însilozate. Este permisă o reducere la 
50 % pentru animalele din producția de 
lapte pentru o perioadă maximă de trei luni 
la începutul perioadei de lactație;

Or. en
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Amendamentul 1160
Marian Harkin

Propunere de regulament
Anexa II – partea II – punctul 2.1.2 – paragraful 1 – punctul e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) sistemele de creștere pentru bovine, 
ovine și caprine se bazează pe utilizarea 
maximă a pășunilor pentru păscut, în 
funcție de disponibilitatea pășunilor în 
diferitele perioade ale anului. Substanța 
uscată din rațiile zilnice ale bovinelor, 
ovinelor și caprinelor constă în proporție 
de cel puțin 60 % în furaje grosiere, nutreț
proaspăt sau uscat ori în furaje însilozate. 
Este permisă o reducere la 50 % pentru 
animalele din producția de lapte pentru o 
perioadă maximă de trei luni la începutul 
perioadei de lactație;

(e) sistemele de creștere pentru bovine, 
ovine și caprine se bazează pe utilizarea 
maximă a pășunilor pentru păscut, în 
funcție de disponibilitatea pășunilor în 
diferitele perioade ale anului atunci când 
condițiile permit acest lucru. Substanța 
uscată din rațiile zilnice ale bovinelor, 
ovinelor și caprinelor constă în proporție 
de cel puțin 60 % în furaje grosiere, nutreț
proaspăt sau uscat ori în furaje însilozate. 
Este permisă o reducere la 50 % pentru 
animalele din producția de lapte pentru o 
perioadă maximă de trei luni la începutul 
perioadei de lactație;

Or. en

Amendamentul 1161
Elisabeth Köstinger, Norbert Lins, Herbert Dorfmann

Propunere de regulament
Anexa II – partea II – punctul 2.1.2 – paragraful 1 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) toate bovinele, ovinele și caprinele 
alăptate sunt hrănite de preferință cu lapte 
matern pe o perioadă minimă de trei luni 
pentru bovine și de 45 de zile pentru ovine 
și caprine

(f) toate bovinele, ovinele și caprinele 
alăptate sunt hrănite de preferință cu lapte 
matern sau lapte natural pe o perioadă 
minimă de trei luni pentru bovine și de 
45 de zile pentru ovine și caprine

Or. de

Amendamentul 1162
Anja Hazekamp, Stefan Eck
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Propunere de regulament
Anexa II – partea II – punctul 2.1.3 – paragraful 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) se interzice priponirea bovinelor, 
ovinelor și caprinelor, inclusiv în oricare 
dintre perioadele în care pășunatul nu 
este posibil. Sunt exceptate anumite 
animale pentru o perioadă limitată de 
timp, în măsura în care acest lucru se 
justifică din considerente veterinare.

Or. en

Amendamentul 1163
Anja Hazekamp, Stefan Eck

Propunere de regulament
Anexa II – partea II – punctul 2.1.3 – paragraful 1 – litera bb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(bb) toate adăposturile trebuie să permită
accesul permanent la o zonă deschisă, 
pentru a le permite animalelor să se miște.

Or. en

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

Propunere de regulament
Anexa II – partea II – punctul 2.1.3 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) fără a se aduce atingere dispozițiilor de 
la articolul 3 alineatul (1) primul paragraf 
litera (a) și dispozițiilor de la articolul 3 
alineatul (1) al doilea paragraf din 
Directiva 2008/119/CE a Consiliului4, 
adăpostirea vițeilor în boxe individuale este 

(c) fără a se aduce atingere dispozițiilor de 
la articolul 3 alineatul (1) primul paragraf 
litera (a) și dispozițiilor de la articolul 3 
alineatul (1) al doilea paragraf din 
Directiva 2008/119/CE a Consiliului4, 
orice formă de adăpostire individuală, 
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interzisă după împlinirea vârstei de o 
săptămână, cu excepția anumitor animale 
pentru o perioadă limitată de timp și în 
măsura în care acest lucru este justificat din 
considerente veterinare.

inclusiv adăpostirea vițeilor în boxe 
individuale este interzisă, cu excepția 
anumitor animale pentru o perioadă 
limitată de timp atunci când și în măsura 
în care acest lucru este justificat din 
considerente veterinare. În cazul în care 
vițeii sunt adăpostiți în boxe individuale 
din motive veterinare, boxele trebuie să fie 
dotate cu pardoseli rigide și cu așternuturi 
din paie. Vieții ar trebui să se poată 
întoarce cu ușurință, să dispună de o 
suprafață (confortabilă) pe care să se 
poată întinde complet și să poată avea 
contact vizual cu ceilalți viței. În cazul în 
care creșterea vițeilor la mamă nu este 
posibilă, adăpostirea acestora în boxe 
grupate este interzisă după împlinirea 
vârstei de o săptămână.

__________________ __________________
4 Directiva 2008/119/CE a Consiliului din 
18 decembrie 2008 de stabilire a normelor 
minime privind protecția vițeilor (JO L 10, 
15.1.2009, p. 7).

4 Directiva 2008/119/CE a Consiliului din 
18 decembrie 2008 de stabilire a normelor 
minime privind protecția vițeilor (JO L 10, 
15.1.2009, p. 7).

Or. en

Amendamentul 1165
Anja Hazekamp, Stefan Eck

Propunere de regulament
Anexa II – partea II – punctul 2.2.2– paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) ecvideele trebuie să aibă acces la pășuni 
pentru a paște ori de câte ori condițiile o 
permit;

(a) ecvideele trebuie să aibă acces la pășuni 
și la pășunat în perioadele din an când 
este iarbă disponibilă. În toate celelalte 
cazuri, ecvideele ar trebui să aibă acces la 
furaje grosiere și la instalații exterioare 
care să permită un comportament natural.

Or. en
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Amendamentul 1166
Anja Hazekamp, Stefan Eck

Propunere de regulament
Anexa II – partea II – punctul 2.2.2 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) în cazurile în care ecvideele au acces 
la pășuni pe parcursul perioadei de 
pășunat și în care sistemul de adăpostire 
pe timpul iernii oferă libertate de mișcare 
animalelor, se poate renunța la obligația 
de a pune la dispoziție suprafețe în aer 
liber pe parcursul lunilor de iarnă;

eliminat

Or. en

Amendamentul 1167
Anna Maria Corazza Bildt

Propunere de regulament
Anexa II – partea II – punctul 2.2.2 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) cu excepția perioadei anuale în care 
animalele sunt în transhumanță, astfel cum 
se menționează la punctul 1.4.2.2., cel 
puțin 90 % din furaje trebuie să provină de 
la ferma respectivă sau, dacă acest lucru nu 
este posibil, să fie produse în cooperare cu 
alte ferme ecologice din aceeași regiune;

(c) cu excepția perioadei anuale în care 
animalele sunt în transhumanță, astfel cum 
se menționează la punctul 1.4.2.2., cel 
puțin 60 % din furaje trebuie să provină de 
la ferma respectivă sau, în cazul în care
acest lucru nu este posibil, trebuie să fie 
produse în cooperare cu alte ferme 
ecologice;

Or. en

Amendamentul 1168
Fredrick Federley

Propunere de regulament
Anexa II – partea II – punctul 2.2.2 – paragraful 1 – litera c
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) cu excepția perioadei anuale în care 
animalele sunt în transhumanță, astfel cum 
se menționează la punctul 1.4.2.2., cel 
puțin 90 % din furaje trebuie să provină de 
la ferma respectivă sau, dacă acest lucru nu 
este posibil, să fie produse în cooperare cu 
alte ferme ecologice din aceeași regiune;

(c) cu excepția perioadei anuale în care 
animalele sunt în transhumanță, astfel cum 
se menționează la punctul 1.4.2.2., cel 
puțin 60 % din furaje trebuie să provină de 
la ferma respectivă sau, dacă acest lucru nu 
este posibil, să fie produse în cooperare cu 
alte ferme ecologice;

Or. en

Amendamentul 1169
Clara Eugenia Aguilera García

Propunere de regulament
Anexa II – partea II – punctul 2.2.2 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) cu excepția perioadei anuale în care 
animalele sunt în transhumanță, astfel cum 
se menționează la punctul 1.4.2.2., cel 
puțin 90 % din furaje trebuie să provină de 
la ferma respectivă sau, dacă acest lucru nu 
este posibil, să fie produse în cooperare cu 
alte ferme ecologice din aceeași regiune;

(c) cu excepția perioadei anuale în care 
animalele sunt în transhumanță, astfel cum 
se menționează la punctul 1.4.2.2., cel 
puțin 60 % din furaje trebuie să provină de 
la ferma respectivă sau, dacă acest lucru nu 
este posibil, să fie produse în cooperare cu 
alte ferme ecologice;

Or. es

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

Propunere de regulament
Anexa II – partea II – punctul 2.2.2 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) cu excepția perioadei anuale în care 
animalele sunt în transhumanță, astfel cum 
se menționează la punctul 1.4.2.2., cel 
puțin 90 % din furaje trebuie să provină de 
la ferma respectivă sau, dacă acest lucru nu 
este posibil, să fie produse în cooperare cu 

(c) cu excepția perioadei anuale în care 
animalele sunt în transhumanță, astfel cum 
se menționează la punctul 1.4.2.2., cel 
puțin 60 % din furaje trebuie să fie 
obținute în primul rând de la ferma 
respectivă sau, dacă acest lucru nu este 
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alte ferme ecologice din aceeași regiune; posibil, să fie produse în cooperare cu alte 
ferme ecologice din aceeași regiune;

Or. en

Amendamentul 1171
Julie Girling

Propunere de regulament
Anexa II – partea II – punctul 2.2.2 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) cu excepția perioadei anuale în care 
animalele sunt în transhumanță, astfel cum 
se menționează la punctul 1.4.2.2., cel 
puțin 90 % din furaje trebuie să provină de 
la ferma respectivă sau, dacă acest lucru nu 
este posibil, să fie produse în cooperare cu 
alte ferme ecologice din aceeași regiune;

(c) cu excepția perioadei anuale în care 
animalele sunt în transhumanță, 
menționată la punctul 1.4.2.2., cel puțin 
60 % din furaje trebuie să provină în 
primul rând de la ferma respectivă sau, 
dacă acest lucru nu este posibil, să fie 
produse în cooperare cu alte ferme 
ecologice din aceeași regiune;

Or. en

Amendamentul 1172
Julie Girling

Propunere de regulament
Anexa II – partea II – punctul 2.2.2 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) sistemele de creștere pentru ecvidee au 
la bază utilizarea maximă a pășunilor 
pentru păscut în funcție de disponibilitatea 
pășunilor în diferitele perioade ale anului. 
Substanța uscată din rațiile zilnice ale 
ecvideelor constă în proporție de cel puțin 
60 % în furaje grosiere, nutreț proaspăt sau 
uscat ori în furaje însilozate;

(d) sistemele de creștere pentru ecvidee au 
la bază utilizarea maximă a pășunilor 
pentru păscut în funcție de disponibilitatea 
pășunilor în diferitele perioade ale anului. 
În cazul în care nu sunt posibile 
procentaje mai ridicate de furaje grosiere, 
se aplică următoarele norme minime, 
respectând totodată cerințele în materie de 
nutriție, sănătate și bunăstare a raselor:
Substanța uscată din rațiile zilnice ale 
ecvideelor constă în proporție de cel puțin 
60 % în furaje grosiere, nutreț proaspăt sau 
uscat ori în furaje însilozate;
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Or. en

Amendamentul 1173
Julie Girling

Propunere de regulament
Anexa II – partea II – punctul 2.2.2 – paragraful 1 – punctul e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) toate ecvideele alăptate trebuie hrănite 
de preferință cu lapte matern pe durata 
unei perioade minime de trei luni.

(e) toate ecvideele alăptate trebuie hrănite 
de preferință cu lapte matern, alăptându-se 
direct de la mamă până în momentul 
natural al înțărcării;

Or. en

Amendamentul 1174
Julie Girling

Propunere de regulament
Anexa II – partea II – punctul 2.2.3– paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) adăposturile pentru ecvidee trebuie să 
aibă podele netede, dar nu alunecoase. Cel 
puțin jumătate din suprafața interioară 
prevăzută în tabelul care specifică 
suprafața minimă pentru ecvidee prezentat 
la punctul 2.2.4. trebuie să fie solidă, adică 
să nu fie construită din grilaje sau din 
plasă;

(a) adăposturile pentru ecvidee trebuie să 
aibă podele netede, dar nu alunecoase. 
Întreaga suprafață interioară prevăzută în 
tabelul care specifică suprafața minimă 
pentru ecvidee prezentat la punctul 2.2.4. 
trebuie să fie solidă, adică să nu fie 
construită din grilaje sau din plasă;

Or. en

Amendamentul 1175
José Bové

Propunere de regulament
Anexa II – partea II – punctul 2.2 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

2.2a. Producția de iepuri

(i) Densitatea efectivelor de iepuri pe 
hectar trebuie să respecte următoarele 
condiții:

Suprafața interioară:

– Iepuroaice și dimensiunea țarcului: 
0,4 m²

– Iepuri masculi și femele gestante: 0,3 m²

– Iepuri pentru îngrășare: 0,15 m²

În exterior (țarcuri mobile):

– Iepuroaice și dimensiunea țarcului: 
2,4 m²

– Iepuri masculi și femele gestante: 2 m²

– Iepuri pentru îngrășare: 0,4 m²

(ii) Conversia iepurilor destinați 
reproducției:

Introducerea de animale, masculi și 
femele, de origine neecologică atrage 
pentru respectivele animale o perioadă de 
conversie cu o durată minimă de trei luni, 
pe parcursul căreia sunt respectate 
normele prezentului caiet de sarcini.

(iii) Reproducția:

Vârsta minimă pentru animalele de 
reproducție pentru prima împerechere 
este de 16 săptămâni. Numărul de 
perioade de gestație per femelă nu trebuie 
să depășească 6 pe an.

Or. fr

Amendamentul 1176
Franc Bogovič

Propunere de regulament
Anexa II – partea II – punctul 2.2 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

2.2a. Creșterea iepurilor

2.7.1. Conversia

Iepuri și produsele din iepure pot fi 
considerate ecologice după respectarea 
unei perioade de conversie de cel puțin 3 
săptămâni.

2.7.2. Condiții specifice privind 
adăpostirea și densitatea animalelor

Următoarele norme se aplică cu privire la 
condițiile de adăpostire și densitate:

(a) Trebuie asigurat întotdeauna fân 
pentru iepuri, cu excepția perioadei de 
vegetație, atunci când trebuie puse la 
dispoziție furaje verzi;

(b) În plus față de furajele menționate în 
paragraful precedent, trebuie să se pună 
întotdeauna la dispoziția iepurilor ramuri 
cu coajă pentru roadere;

(c) Numărul animalelor din adăpost nu 
trebuie să depășească:

(i) animale după înțărcare cu vârsta de 
până la opt săptămâni: 8 animale pe m2

de suprafață interioară a adăpostului;

(ii) animale cu vârsta mai mare de opt 
săptămâni: 6 animale pe m2 de suprafață 
interioară a adăpostului;

(d) Suprafața interioară a adăpostului 
trebuie să fie curată, uscată și 
reglementată ca suprafață prevăzută cu 
așternut; Podelele etajate pot fi permise 
pe o suprafață de până la 50 % din 
suprafața interioară a adăpostului, care 
trebuie acoperită în permanență cu 
așternut;

(e) Se recomandă structurarea pe mai 
multe niveluri a unităților de locuit în 
cadrul adăpostului; În cazul în care 
unitățile de locuit din adăpost sunt 
structurate pe mai multe niveluri, 
suprafețele superioare nu trebuie luate în 
considerare din punctul de vedere al 
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dimensiunii suprafeței interioare a 
adăpostului. Suprafețele superioare 
trebuie fabricate din materiale solide sau 
materiale acoperite în permanență cu 
așternut;

(f) Animalele trebuie să aibă acces la 
suprafețe în aer liber. Dacă animalele nu 
au acces la o suprafață în aer liber, 
acestora trebuie să li se pună la dispoziție 
o zonă de mișcare care poate fi acoperită. 
Zona de mișcare trebuie să fie sigură și 
ușor de curățat;

(g) Dimensiunea minimă a zonei 
exterioare trebuie să fie de 0,125 m2

pentru fiecare animal sau 8 animale pe 
m2;

(h) Animalele trebuie să fie crescute în 
grupuri până la vârsta de șase luni,

Creșterea separată a animalelor nu este 
permisă, cu excepția cazului în care există 
o limită de timp și există un motiv valabil 
precum prevenirea unei boli sau un 
tratament veterinar sau pe durata 
parturiției și a alăptării și pentru plasarea 
unui animal de reproducere.

Or. sl

Justificare

Consumatorii solicită din ce în ce mai mult produse din vânat și iepure. Acesta este motivul 
pentru care ar trebui introduse, de asemenea, norme referitoare la creșterea de cerbi, 
mufloni, cerbi lopătari și de iepuri la nivelul UE.

Amendamentul 1177
Peter Jahr

Propunere de regulament
Anexa II – partea II – punctul 2.3

Textul propus de Comisie Amendamentul

2.3. [...] eliminat

Or. de
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Justificare

Normele actuale din Regulamentele (CE) nr. 834/2007 și 889/2008 vor rămâne în vigoare 
până la prezentarea raportului privind creșterea ecologică a porcilor și păsărilor de curte 
menționat la articolul 35 alineatul (1a) (revizuit).

Amendamentul 1178
Anna Maria Corazza Bildt

Propunere de regulament
Anexa II – partea II – punctul 2.3.2– paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) furajele trebuie să provină în proporție 
de cel puțin 60 % de la ferma respectivă 
sau, dacă acest lucru nu este posibil, să fie 
produse în aceeași regiune în cooperare cu 
alte ferme ecologice sau cu alți operatori 
din sectorul furajer;

(a) furajele trebuie să provină în proporție 
de cel puțin 40 % de la ferma respectivă 
sau, în cazul în care acest lucru nu este 
posibil, trebuie să fie produse în cooperare 
cu alte ferme ecologice sau cu alți operatori 
din sectorul furajer;

Or. en

Amendamentul 1179
Fredrick Federley

Propunere de regulament
Anexa II – partea II – punctul 2.3.2– paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) furajele trebuie să provină în proporție 
de cel puțin 60 % de la ferma respectivă 
sau, dacă acest lucru nu este posibil, să fie 
produse în aceeași regiune în cooperare cu 
alte ferme ecologice sau cu alți operatori 
din sectorul furajer;

(a) furajele trebuie să provină în proporție 
de cel puțin 40 % de la ferma respectivă 
sau, dacă acest lucru nu este posibil, să fie 
produse în cooperare cu alte ferme 
ecologice sau cu alți operatori din sectorul 
furajer;

Or. en

Amendamentul 1180
Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot
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Propunere de regulament
Anexa II – partea II – punctul 2.3.2 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) furajele trebuie să provină în proporție 
de cel puțin 60 % de la ferma respectivă 
sau, dacă acest lucru nu este posibil, să fie 
produse în aceeași regiune în cooperare cu 
alte ferme ecologice sau cu alți operatori 
din sectorul furajer;

(a) furajele trebuie să provină în proporție 
de cel puțin 40 % de la ferma respectivă 
sau, dacă acest lucru nu este posibil, să fie 
produse în aceeași regiune în cooperare cu 
alte ferme ecologice sau cu alți operatori 
din sectorul furajer; trebui să fie luată în 
considerare specificitatea regiunilor 
ultraperiferice.

Prin adoptarea actului de punere în 
aplicare, Comisia stabilește posibilitatea 
de a lua în considerare specificitățile 
regiunilor periferice.

Or. fr

Justificare

Este necesar să se țină cont de specificitățile regiunilor ultraperiferice care se pot confrunta 
cu probleme de aprovizionare de proximitate.

Amendamentul 1181
Michel Dantin, Angélique Delahaye

Propunere de regulament
Anexa II – partea II – punctul 2.3.2 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) furajele trebuie să provină în proporție 
de cel puțin 60 % de la ferma respectivă 
sau, dacă acest lucru nu este posibil, să fie 
produse în aceeași regiune în cooperare cu 
alte ferme ecologice sau cu alți operatori 
din sectorul furajer;

(a) furajele trebuie să provină în proporție 
de cel puțin 40 % de la ferma respectivă 
sau, dacă acest lucru nu este posibil, să fie 
produse în aceeași regiune în cooperare cu 
alte ferme ecologice sau cu alți operatori 
din sectorul furajer. Trebui să fie luată în 
considerare specificitatea regiunilor 
ultraperiferice;

Or. fr
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Amendamentul 1182
Clara Eugenia Aguilera García

Propunere de regulament
Anexa II – partea II – punctul 2.3.2– paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) furajele trebuie să provină în proporție 
de cel puțin 60 % de la ferma respectivă 
sau, dacă acest lucru nu este posibil, să fie 
produse în aceeași regiune în cooperare cu 
alte ferme ecologice sau cu alți operatori 
din sectorul furajer;

(a) furajele trebuie să provină în proporție 
de cel puțin 20 % de la ferma respectivă 
sau, dacă acest lucru nu este posibil, să fie 
produse în cooperare cu alte ferme 
ecologice sau cu alți operatori din sectorul 
furajer;

Or. es

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

Propunere de regulament
Anexa II – partea II – punctul 2.3.2– paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) furajele trebuie să provină în proporție 
de cel puțin 60 % de la ferma respectivă 
sau, dacă acest lucru nu este posibil, să fie 
produse în aceeași regiune în cooperare cu 
alte ferme ecologice sau cu alți operatori 
din sectorul furajer;

(a) furajele trebuie să fie obținute în 
proporție de cel puțin 20 % în primul rând
de la ferma respectivă sau, dacă acest lucru 
nu este posibil, să fie produse în aceeași 
regiune în cooperare cu alte ferme 
ecologice sau cu alți operatori din sectorul 
furajer;

Or. en

Amendamentul 1184
Julie Girling

Propunere de regulament
Anexa II – partea II – punctul 2.3.2– paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) furajele trebuie să provină în proporție 
de cel puțin 60 % de la ferma respectivă 

(a) furajele trebuie să provină în proporție 
de cel puțin 20 % în primul rând de la 
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sau, dacă acest lucru nu este posibil, să fie 
produse în aceeași regiune în cooperare cu 
alte ferme ecologice sau cu alți operatori 
din sectorul furajer;

ferma respectivă sau, dacă acest lucru nu 
este posibil, să fie produse în aceeași 
regiune în cooperare cu alte ferme 
ecologice sau cu alți operatori din sectorul 
furajer;

Or. en

Amendamentul 1185
Marian Harkin

Propunere de regulament
Anexa II – partea II – punctul 2.3.2– paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) furajele trebuie să provină în proporție 
de cel puțin 60 % de la ferma respectivă 
sau, dacă acest lucru nu este posibil, să fie 
produse în aceeași regiune în cooperare cu 
alte ferme ecologice sau cu alți operatori 
din sectorul furajer;

(a) furajele trebuie să provină în proporție 
de cel puțin 20 % de la ferma respectivă 
sau, dacă acest lucru nu este posibil, să fie 
produse în aceeași regiune în cooperare cu 
alte ferme ecologice sau cu alți operatori 
din sectorul furajer;

Or. en

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

Propunere de regulament
Anexa II – partea II – punctul 2.3.2– paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) furajele trebuie să provină în proporție 
de cel puțin 60 % de la ferma respectivă 
sau, dacă acest lucru nu este posibil, să fie 
produse în aceeași regiune în cooperare cu 
alte ferme ecologice sau cu alți operatori 
din sectorul furajer;

(a) furajele trebuie să provină în proporție 
de cel puțin 20 % de la ferma respectivă 
sau, dacă acest lucru nu este posibil, să fie 
produse în aceeași regiune în cooperare cu 
alte ferme ecologice sau cu alți operatori 
din sectorul furajer;

Or. en
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Amendamentul 1187
Annie Schreijer-Pierik

Propunere de regulament
Anexa II – partea II – punctul 2.3.2– paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) furajele trebuie să provină în proporție 
de cel puțin 60 % de la ferma respectivă 
sau, dacă acest lucru nu este posibil, să fie 
produse în aceeași regiune în cooperare cu 
alte ferme ecologice sau cu alți operatori 
din sectorul furajer;

(a) furajele trebuie să provină în proporție 
de cel puțin 20 % de la ferma respectivă 
sau, dacă acest lucru nu este posibil, să fie 
produse în aceeași regiune în cooperare cu 
alte ferme ecologice sau cu alți operatori 
din sectorul furajer;

Or. en

Amendamentul 1188
Ivan Jakovčić, Ulrike Müller, Jens Rohde

Propunere de regulament
Anexa II – partea II – punctul 2.3.2– paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) furajele trebuie să provină în proporție 
de cel puțin 60 % de la ferma respectivă 
sau, dacă acest lucru nu este posibil, să fie 
produse în aceeași regiune în cooperare cu 
alte ferme ecologice sau cu alți operatori 
din sectorul furajer;

(a) furajele trebuie să provină în proporție 
de cel puțin 20 % de la ferma respectivă 
sau, dacă acest lucru nu este posibil, să fie 
produse în aceeași regiune în cooperare cu 
alte ferme ecologice sau cu alți operatori 
din sectorul furajer;

Or. en

Amendamentul 1189
Fredrick Federley

Propunere de regulament
Anexa II – partea II – punctul 2.3.2 – paragraful 1 – litera c – punctul 1 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) se pune întotdeauna la dispoziție apă 
curată și proaspătă, în cantitate 
suficientă;
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Or. en

Amendamentul 1190
Michel Dantin, Angélique Delahaye

Propunere de regulament
Anexa II – partea II – punctul 2.3.2 – paragraful 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) Pentru a răspunde nevoilor 
nutriționale esențiale ale speciilor de 
porcine crescute prin metode ecologice și 
anume privind proteinele și aminoacizii 
esențiali și întrucât fermierul nu este în 
măsură să obțină materiile prime bogate 
în proteine exclusiv din producția 
ecologică, se permite utilizarea unei 
proporții limitate de materii prime bogate 
în proteine neecologice pentru porcine și 
specii de păsări de curte.

Procentajul maxim de materii prime 
bogate în proteine neecologice destinate 
hranei animalelor autorizat pentru o 
perioadă de 12 luni pentru aceste specii 
este de 5 %.

Cifrele se calculează anual sub forma 
unui procent din substanța uscată de 
hrană pentru animale de origine agricolă.

Or. fr

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

Propunere de regulament
Anexa II – partea II – punctul 2.3.3 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) scroafele trebuie ținute în grupuri, cu 
excepția ultimelor stadii ale gestației și a 
perioadei alăptării;

(c) scroafele trebuie ținute în grupuri, cu 
excepția ultimelor stadii ale gestației și a 
perioadei alăptării, timp în care pot să se 
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miște liber în țarc și sunt ținute legate 
doar pentru un timp scurt, atunci când 
este absolut necesar. În pofida cerințelor 
suplimentare pentru paie, cu câteva zile 
înaintea termenului prevăzut pentru 
fătare, scroafele au la dispoziție o 
cantitate suficientă de paie sau de alt 
material natural adecvat care să le 
permită să construiască cuiburi de fătare.

Or. en

Amendamentul 1192
Jens Rohde

Propunere de regulament
Anexa II – partea II – punctul 2.3.3 – paragraful 1 – punctul e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) trebuie ca porcinele să se poată bălega
și să poată râma pe suprafețele pentru 
mișcare. Pentru râmare se pot folosi mai 
multe substraturi.

(e) trebuie ca porcinele să poată elimina 
dejecțiile și să se poată activa pe 
suprafețele pentru mișcare. Pentru activare
se pot folosi diferite instalații.

Or. en

Justificare

Porcinele ar trebui să aibă la dispoziție instalații ocupaționale în spațiile de mișcare, dar 
materialul de râmare este dificil de manipulat din cauza precipitării și a scurgerii dejecțiilor 
animaliere. În interiorul țarcului pot fi oferite instalații de râmare, iar alte instalații ar putea 
fi oferite în exterior pentru a activa porcii.

Amendamentul 1193
Anja Hazekamp, Stefan Eck

Propunere de regulament
Anexa 2 – secțiunea 2 – partea 2 – punctul 2.3 – punctul 2.3.3 – paragraful 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) trebuie ca porcinele să se poată bălega
și să poată râma pe suprafețele pentru 
mișcare. Pentru râmare se pot folosi mai 

(e) trebuie ca porcinele să poată elimina 
dejecțiile și să poată râma pe suprafețele 
pentru mișcare. Pentru râmare se pot folosi 
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multe substraturi. materiale suplimentare care pot fi 
manipulate, dar trebuie să se asigure 
acces la solul și paiele pentru râmare.

Or. en

Amendamentul 1194
Paolo De Castro, Michela Giuffrida

Propunere de regulament
Anexa II – partea II – punctul 2.3.4 – paragraful 2 – tabel

Textul propus de Comisie

Suprafețele interioare și exterioare minime și alte caracteristici ale adăposturilor pentru porcine trebuie să 
fie:

Suprafața interioară
(suprafața netă de care dispun animalele)

Suprafața exterioară
(suprafața pentru mișcare, cu 
excepția pășunilor)

Greutatea în viu
minimum (kg)

M2/cap M2/cap

Scroafe care au fătat, cu 
purcei cu vârsta de până la 40 
zile

7,5 pe scroafă 2,5

Porcine pentru îngrășare până la 50 0,8 0,6
până la 85 1,1 0,8

până la 110 1,3 1

Purcei mai mari de 40 de 
zile și cu greutatea 
de până la 30 kg

0,6 0,4

Porcine pentru reproducție 2,5 pe femelă 1,9
6 pe mascul 8,0

în cazul țarcurilor 
destinate montei 
naturale: 10 m2/vier

Amendamentul
Suprafețele interioare și exterioare minime și alte caracteristici ale adăposturilor pentru porcine trebuie să 

fie:

Suprafața interioară
(suprafața netă de care dispun animalele)

Suprafața exterioară
(suprafața pentru mișcare, cu 
excepția pășunilor)

Greutatea în viu
minimum (kg)

M2/cap M2/cap

Scroafe care au fătat, cu 
purcei cu vârsta de până la 40 
zile

7,5 pe scroafă 2,5

Porcine pentru îngrășare până la 50 0,8 0,6
până la 85 1,1 0,8
până la 110 1,3 1
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peste 110 1,5 1,2

Purcei mai mari de 40 de 
zile și cu greutatea 
de până la 30 kg

0,6 0,4

Porcine pentru reproducție 2,5 pe femelă 1,9
6 pe mascul 8,0
în cazul țarcurilor 
destinate montei 
naturale: 10 m2/vier

Or. it

Amendamentul 1195
Marian Harkin

Propunere de regulament
Anexa II – partea II – punctul 2.3.4 – paragraful 2 – tabel

Textul propus de Comisie

Suprafețele interioare și exterioare minime și alte caracteristici ale adăposturilor pentru porcine 
trebuie să fie:

Suprafața interioară
(suprafața netă de care dispun animalele)

Suprafața exterioară
(suprafața pentru mișcare, cu 

excepția pășunilor)
Greutatea minimă 

în viu (kg)
M2/cap M2/cap

Scroafe care au fătat, cu 
purcei cu vârsta de până la 40 
zile

7,5 pe scroafă 2,5

Porcine pentru îngrășare până la 50 0,8 0,6
până la 85 1,1 0,8
până la 110 1,3 1

Purcei mai mari de 40 de 
zile și cu greutatea 
de până la 30 kg

0,6 0,4

Porcine pentru reproducție 2,5 pe femelă 1,9
6 pe mascul 8,0
în cazul țarcurilor 
destinate montei 
naturale: 10 m2/vier

Amendamentul
Suprafețele interioare și exterioare minime și alte caracteristici ale adăposturilor pentru porcine 

trebuie să fie:

Suprafața interioară
(suprafața netă de care dispun animalele)

Suprafața exterioară
(suprafața pentru mișcare, cu 

excepția pășunilor)
Greutatea minimă 

în viu (kg)
M2/cap M2/cap



AM\1066371RO.doc 27/27 PE560.821v01-00

RO

Scroafe care au fătat, cu 
purcei cu vârsta de până la 40 
zile

7,5 pe scroafă 2,5

Porcine pentru îngrășare până la 50 0,8 0,6
până la 85 1,1 0,8
până la 110 1,5 1,2

Purcei mai mari de 40 de 
zile și cu greutatea 
de până la 30 kg

0,6 0,4

Porcine pentru reproducție 2,5 pe femelă 1,9
6 pe mascul 8,0
în cazul țarcurilor 
destinate montei 
naturale: 10 m2/vier

Or. it

Amendamentul 1196
Fredrick Federley

Propunere de regulament
Anexa II – partea II – punctul 2.3.4 – paragraful 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Scroafe care au fătat, cu purcei cu vârsta 
de până la 40 de zile 0-21 de zile 6,0 m2, 
22-40 de zile 7,5 m2

Or. en

Amendamentul 1197
Peter Jahr

Propunere de regulament
Anexa II – partea II – punctul 2.4

Textul propus de Comisie Amendamentul

2.4. [...] eliminat

Or. de

Justificare

Normele actuale din Regulamentele (CE) nr. 834/2007 și 889/2008 vor rămâne în vigoare 
până la prezentarea raportului privind creșterea ecologică a porcilor și păsărilor de curte 
menționat la articolul 35 alineatul (1a) (revizuit).
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Amendamentul 1198
Ulrike Müller

Propunere de regulament
Anexa II – partea II – punctul 2.4

Textul propus de Comisie Amendamentul

2.4. [...] eliminat

Or. de

Justificare

Normele pentru păsările de curte prevăzute în Regulamentele (CE) nr. 834/2007 și 889/2008 
vor rămâne în vigoare [până la prezentarea raportului privind creșterea ecologică a porcilor 
și păsărilor de curte menționat la articolul 35 alineatul (1a) (revizuit)].

Amendamentul 1199
Anja Hazekamp, Stefan Eck

Propunere de regulament
Anexa II – partea II – punctul 2.4.1 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru ca păsările de curte și produsele 
acestora să fie considerate ecologice, 
normele de producție din prezentul 
regulament trebuie să fi fost aplicate timp 
de cel puțin:

Pentru ca păsările de curte și produsele 
acestora să fie considerate ecologice, 
normele de producție din prezentul 
regulament, inclusiv cele referitoare la 
originea păsărilor, trebuie să fi fost 
aplicate timp de cel puțin:

Or. en

Amendamentul 1200
Anja Hazekamp, Stefan Eck

Propunere de regulament
Anexa II – partea II – punctul 2.4.1 – paragraful 1 – litera ba (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) Se interzic liniile de creștere rapidă a 
păsărilor.

Or. en

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

Propunere de regulament
Anexa II – partea II – punctul 2.4.2 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

Păsările de curte trebuie să fie crescute 
până ating o vârstă minimă sau trebuie să 
provină din tulpini de păsări cu creștere 
lentă, astfel cum sunt definite de 
autoritatea competentă. În cazul în care 
fermierul nu utilizează rase de păsări cu 
creștere lentă, vârsta minimă la 
sacrificare este următoarea:

Păsările de curte crescute pentru carne 
trebuie să provină din tulpini adaptate 
creșterii în aer liber și creșterii lente, 
adică cu o creștere medie zilnică de 
maximum 35 g/zi/pui. Statele membre pot 
stabili criterii mai stricte în ceea ce 
privește creșterea lentă.

Or. fr

Justificare

Pentru a respecta calitatea și bunăstare a animalului este important să se solicite ca păsările 
de curte crescute prin metode ecologice pentru carne, în special puii de carne, să provină din 
tulpini cu creștere lentă. Acesta este un criteriu principal cu scopul de a garanta calitatea 
cărnii, precum și durabilitatea și adaptarea păsărilor de curte la creșterea în aer liber. 
Definițiile de la nivel național a tulpinilor cu creștere lentă, pentru pui, sunt foarte variate. 
Potrivit compilațiilor realizate de Comisie acestea variază de la 25 la 45 g/zi. Este necesară o 
mai bună armonizare.

Amendamentul 1202
Michel Dantin, Angélique Delahaye

Propunere de regulament
Anexa II – partea II – punctul 2.4.2 – paragraful 1 – partea introductivă
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Păsările de curte trebuie să fie crescute
până ating o vârstă minimă sau trebuie să 
provină din tulpini de păsări cu creștere 
lentă, astfel cum sunt definite de 
autoritatea competentă. În cazul în care 
fermierul nu utilizează rase de păsări cu 
creștere lentă, vârsta minimă la 
sacrificare este următoarea:

Păsările de curte crescute pentru carne 
trebuie să provină din tulpini adaptate 
creșterii în aer liber și creșterii lente, 
adică cu o creștere medie zilnică de 
maximum 35 g/zi/pui. Statele membre pot 
stabili criterii mai stricte în ceea ce 
privește creșterea lentă.

Or. fr

Amendamentul 1203
Anja Hazekamp, Stefan Eck

Propunere de regulament
Anexa II – partea II – punctul 2.4.2 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Păsările de curte trebuie să fie crescute 
până ating o vârstă minimă sau trebuie să 
provină din tulpini de păsări cu creștere 
lentă, astfel cum sunt definite de
autoritatea competentă. În cazul în care 
fermierul nu utilizează rase de păsări cu 
creștere lentă, vârsta minimă la sacrificare 
este următoarea:

Păsările de curte trebuie să provină din 
rase de păsări cu creștere lentă care 
respectă rate fixe de creștere zilnică care 
sunt compatibile cu vârstele minime de 
creștere pentru fiecare specie. Aceste rate 
de creștere sunt stabilite în prezentul 
regulament. Vârsta minimă la sacrificare 
este următoarea:

Or. en

Amendamentul 1204
Jens Rohde

Propunere de regulament
Anexa II – partea II – punctul 2.4.2 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Păsările de curte trebuie să fie crescute 
până ating o vârstă minimă sau trebuie să 
provină din tulpini de păsări cu creștere 
lentă, astfel cum sunt definite de autoritatea 

Păsările de curte trebuie să fie crescute 
până ating o vârstă minimă sau trebuie să 
provină din tulpini de păsări cu creștere 
lentă, astfel cum sunt definite de autoritatea 
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competentă. În cazul în care fermierul nu 
utilizează rase de păsări cu creștere lentă, 
vârsta minimă la sacrificare este 
următoarea:

competentă a Comisiei. În cazul în care 
fermierul nu utilizează rase de păsări cu 
creștere lentă, vârsta minimă la sacrificare 
este următoarea:

Or. en

Justificare

Comisia ar trebui să mențină definiția raselor de creștere lentă. Ca urmare a participării 
naționale la procesul decizional, în practică se înregistrează diferențe semnificative, ceea ce 
duce la denaturări ale pieței. Definițiile naționale ale raselor de creștere lentă calculate în 
baza ratei de creștere zilnice maxime variază între 28 și 50 g/zi. Această variație corespunde 
unei diferențe în ceea ce privește timpul de producție pentru o pasăre de aproximativ 34 de 
zile.

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

Propunere de regulament
Anexa II – partea II – punctul 2.4.2 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) 81 de zile pentru pui; (a) 70 de zile pentru pui;

Or. fr

Justificare

Pentru a fi în armonie cu cea mai mare parte a practicilor europene, vârstă maximă propusă 
pentru pui este de 70 de zile, ceea ce corespunde unei durate minime de conversie definite la 
punctul 2.4.1 din anexa II la proiectul de regulament.

Amendamentul 1206
Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot

Propunere de regulament
Anexa 2 – secțiunea 2 – partea 2 – punctul 2.4 – punctul 2.4.2 – paragraful 1 – litera h

Textul propus de Comisie Amendamentul

(h) 140 de zile pentru curcani masculi și 
gâștele de carne; și

(h) 140 de zile pentru curcile și curcanii 
masculi și gâștele de carne comercializate 
întregi; și
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Or. fr

Justificare

Vârsta minimă propusă este cea preluată din actuală anexă IV la Regulamentul (CE)
nr. 543/2008 privind normele de comercializare în funcție de modul de creștere: și anume (d) 
„creștere tradițională în aer liber” care face distincția, la fel ca prezentul regulament, între 
curci/curcani tranșate/tranșați și întregi.

Amendamentul 1207
Michel Dantin, Angélique Delahaye

Propunere de regulament
Anexa II – partea II – punctul 2.4.2 – paragraful 1 – litera h

Textul propus de Comisie Amendamentul

(h) 140 de zile pentru curcani masculi și 
gâștele de carne; și

(h) 140 de zile pentru curcile și curcanii 
masculi și gâștele de carne comercializate 
întregi; și

Or. fr

Amendamentul 1208
Michel Dantin, Angélique Delahaye

Propunere de regulament
Anexa II – partea II – punctul 2.4.2 – paragraful 1 – litera i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) 100 de zile pentru curci. (i) 98 de zile pentru curcile destinate 
tranșării și 126 de zile pentru curcanii 
masculi destinați tranșării.

Or. fr

Amendamentul 1209
Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot

Propunere de regulament
Anexa II – partea II – punctul 2.4.2 – paragraful 1 – litera i
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) 100 de zile pentru curci. (i) 98 de zile pentru curcile destinate 
tranșării.

Or. fr

Justificare

Vârsta minimă propusă este cea preluată din actuală anexă IV la Regulamentul (CE)
nr. 543/2008 privind normele de comercializare în funcție de modul de creștere: și anume (d) 
„creștere tradițională în aer liber” care face distincția, la fel ca prezentul regulament, între 
curci/curcani tranșate/tranșați și întregi.

Amendamentul 1210
Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot

Propunere de regulament
Anexa II – partea II – punctul 2.4.2 – paragraful 1 – litera ia (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ia) 126 de zile pentru curcanii masculi 
destinați tranșării.

Or. fr

Justificare

Vârsta minimă propusă este cea preluată din actuală anexă IV la Regulamentul (CE)
nr. 543/2008 privind normele de comercializare în funcție de modul de creștere: și anume (d) 
„creștere tradițională în aer liber” care face distincția, la fel ca prezentul regulament, între 
curci/curcani tranșate/tranșați și întregi.

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

Propunere de regulament
Anexa II – partea II – punctul 2.4.2 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Găinile ouătoare trebuie să provină din 
tulpini adaptate creșterii în aer liber.
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Or. fr

Amendamentul 1212
Marian Harkin

Propunere de regulament
Anexa II – Partea II – punctul 2.4.2 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care un efectiv de păsări este 
constituit pentru prima dată, reînnoit sau 
reconstituit și numărul de păsări de curte 
crescute prin metode ecologice nu este 
suficient, pot fi introduse într-o unitate 
ecologică păsări de curte crescute prin 
metode neecologice, cu condiția ca 
puicuțele pentru producția de ouă și 
păsările de curte destinate producției de 
carne să aibă mai puțin de trei zile;

Or. en

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

Propunere de regulament
Anexa II – Partea II – punctul 2.4.2 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care un efectiv de păsări este 
constituit pentru prima dată, reînnoit sau 
reconstituit și numărul de păsări de curte 
crescute prin metode ecologice nu este 
suficient, pot fi introduse într-o unitate 
ecologică păsări de curte crescute prin 
metode neecologice, cu condiția ca 
puicuțele pentru producția de ouă și 
păsările de curte destinate producției de 
carne să aibă mai puțin de trei zile;

Or. en
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Amendamentul 1214
Anna Maria Corazza Bildt

Propunere de regulament
Anexa II – partea II – punctul 2.4.3– paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) hrana pentru animale trebuie să provină 
în proporție de cel puțin 60 % de la ferma 
respectivă sau, dacă acest lucru nu este 
posibil, să fie produse în aceeași regiune
în cooperare cu alte ferme ecologice sau cu 
alți operatori din sectorul furajer;

(a) hrana pentru animale trebuie să provină 
în proporție de cel puțin 40 % de la ferma 
respectivă sau, în cazul în care acest lucru 
nu este posibil, trebuie să fie produse în 
cooperare cu alte ferme ecologice sau cu 
alți operatori din sectorul furajer;

Or. en

Amendamentul 1215
Fredrick Federley

Propunere de regulament
Anexa II – partea II – punctul 2.4.3– paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) hrana pentru animale trebuie să provină 
în proporție de cel puțin 60 % de la ferma 
respectivă sau, dacă acest lucru nu este 
posibil, să fie produse în aceeași regiune
în cooperare cu alte ferme ecologice sau cu 
alți operatori din sectorul furajer;

(a) hrana pentru animale trebuie să provină 
în proporție de cel puțin 40 % de la ferma 
respectivă sau, dacă acest lucru nu este 
posibil, să fie produse în cooperare cu alte 
ferme ecologice sau cu alți operatori din 
sectorul furajer;

Or. en

Amendamentul 1216
Clara Eugenia Aguilera García

Propunere de regulament
Anexa II – partea II – punctul 2.4.3– paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) furajele trebuie să provină în proporție (a) furajele trebuie să provină în proporție 
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de cel puțin 60 % de la ferma respectivă 
sau, dacă acest lucru nu este posibil, să fie 
produse în aceeași regiune în cooperare cu 
alte ferme ecologice sau cu alți operatori 
din sectorul furajer;

de cel puțin 20 % de la ferma respectivă 
sau, dacă acest lucru nu este posibil, să fie 
produse în cooperare cu alte ferme 
ecologice sau cu alți operatori din sectorul 
furajer;

Or. es

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

Propunere de regulament
Anexa II – partea II – punctul 2.4.3– paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) hrana pentru animale trebuie să provină
în proporție de cel puțin 60 % de la ferma 
respectivă sau, dacă acest lucru nu este 
posibil, să fie produse în aceeași regiune în 
cooperare cu alte ferme ecologice sau cu 
alți operatori din sectorul furajer;

(a) hrana pentru animale trebuie să fie 
obținute în proporție de cel puțin 20 % în 
primul rând de la ferma respectivă sau, 
dacă acest lucru nu este posibil, să fie 
produse în aceeași regiune în cooperare cu 
alte ferme ecologice sau cu alți operatori 
din sectorul furajer;

Or. en

Amendamentul 1218
Julie Girling

Propunere de regulament
Anexa II – partea II – punctul 2.4.3– paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) hrana pentru animale trebuie să provină 
în proporție de cel puțin 60 % de la ferma 
respectivă sau, dacă acest lucru nu este 
posibil, să fie produse în aceeași regiune în 
cooperare cu alte ferme ecologice sau cu 
alți operatori din sectorul furajer;

(a) hrana pentru animale trebuie să provină 
în proporție de cel puțin 20 % în primul 
rând de la ferma respectivă sau, dacă acest 
lucru nu este posibil, să fie produse în 
aceeași regiune în cooperare cu alte ferme 
ecologice sau cu alți operatori din sectorul 
furajer;

Or. en
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Amendamentul 1219
Marian Harkin

Propunere de regulament
Anexa II – partea II – punctul 2.4.3– paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) hrana pentru animale trebuie să provină 
în proporție de cel puțin 60 % de la ferma 
respectivă sau, dacă acest lucru nu este 
posibil, să fie produse în aceeași regiune în 
cooperare cu alte ferme ecologice sau cu 
alți operatori din sectorul furajer;

(a) hrana pentru animale trebuie să provină 
în proporție de cel puțin 20 % de la ferma 
respectivă sau, dacă acest lucru nu este 
posibil, să fie produse în aceeași regiune în 
cooperare cu alte ferme ecologice sau cu 
alți operatori din sectorul furajer;

Or. en

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

Propunere de regulament
Anexa II – partea II – punctul 2.4.3– paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) hrana pentru animale trebuie să provină 
în proporție de cel puțin 60 % de la ferma 
respectivă sau, dacă acest lucru nu este 
posibil, să fie produse în aceeași regiune în 
cooperare cu alte ferme ecologice sau cu 
alți operatori din sectorul furajer;

(a) hrana pentru animale trebuie să provină 
în proporție de cel puțin 20 % de la ferma 
respectivă sau, dacă acest lucru nu este 
posibil, să fie produse în aceeași regiune în 
cooperare cu alte ferme ecologice sau cu 
alți operatori din sectorul furajer;

Or. en

Amendamentul 1221
Annie Schreijer-Pierik

Propunere de regulament
Anexa II – partea II – punctul 2.4.3– paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) hrana pentru animale trebuie să provină 
în proporție de cel puțin 60 % de la ferma 

(a) hrana pentru animale trebuie să provină 
în proporție de cel puțin 20 % de la ferma 
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respectivă sau, dacă acest lucru nu este 
posibil, să fie produse în aceeași regiune în 
cooperare cu alte ferme ecologice sau cu 
alți operatori din sectorul furajer;

respectivă sau, dacă acest lucru nu este 
posibil, să fie produse în aceeași regiune în 
cooperare cu alte ferme ecologice sau cu 
alți operatori din sectorul furajer;

Or. en

Amendamentul 1222
Ivan Jakovčić, Ulrike Müller, Jens Rohde

Propunere de regulament
Anexa II – partea II – punctul 2.4.3– paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) hrana pentru animale trebuie să provină 
în proporție de cel puțin 60 % de la ferma 
respectivă sau, dacă acest lucru nu este 
posibil, să fie produse în aceeași regiune în 
cooperare cu alte ferme ecologice sau cu 
alți operatori din sectorul furajer;

(a) hrana pentru animale trebuie să provină 
în proporție de cel puțin 20 % de la ferma 
respectivă sau, dacă acest lucru nu este 
posibil, să fie produse în aceeași regiune în 
cooperare cu alte ferme ecologice sau cu 
alți operatori din sectorul furajer;

Or. en

Amendamentul 1223
Karin Kadenbach

Propunere de regulament
Anexa II – partea II – punctul 2.4.4 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) păsările de apă trebuie să aibă acces la 
un curs de apă, la un iaz, la un lac sau la o 
baltă ori de câte ori condițiile de igienă și 
cele meteorologice fac posibil acest lucru, 
pentru a se respecta nevoile specifice 
acestei specii și cerințele în materie de 
bunăstare a animalelor; atunci când acest 
lucru nu este posibil din cauza condițiilor 
meteorologice, păsările respective trebuie 
să aibă acces la apă astfel încât să își poată 
scufunda capul în ea pentru a-și curăța 
penajul;

(b) păsările de apă trebuie să aibă acces la 
un curs de apă, la un iaz, la un lac sau la o 
baltă ori de câte ori condițiile de igienă și 
cele meteorologice fac posibil acest lucru, 
pentru a se respecta nevoile specifice 
acestei specii și cerințele în materie de 
bunăstare a animalelor; atunci când acest 
lucru nu este posibil din cauza condițiilor 
meteorologice, păsările respective trebuie 
să aibă acces la apă astfel încât să își poată 
scufunda capul în ea, aceasta trebuind să 
fie suficient de adâncă pentru a le acoperi 
ochii și nările și pentru a se putea stropi 
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cu apă pe tot corpul, precum și pentru a-și 
curăța penajul;

Or. en

Amendamentul 1224
Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot

Propunere de regulament
Anexa II – partea II – punctul 2.4.4 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) păsările de curte trebuie să aibă acces la 
o suprafață în aer liber cel puțin o treime 
din viața lor. Suprafețele în aer liber pentru 
păsările de curte sunt în cea mai mare parte 
acoperite cu vegetație, sunt prevăzute cu 
instalații de protecție și permit accesul 
ușor al păsărilor la un număr adecvat de 
adăpătoare;

(c) păsările de curte trebuie să aibă acces la 
o suprafață în aer liber cel puțin o treime 
din viața lor. Suprafețele în aer liber pentru 
păsările de curte sunt în cea mai mare parte 
acoperite cu vegetație.

Or. fr

Justificare

Prezența adăpătoarelor situate în exterior atrage păsările sălbatice și prezintă un risc 
semnificativ în cazul unui eveniment de gripă aviară. Din acest motiv, Comisia Europeană nu 
o recomandă în cazul apariției unui eveniment de gripă aviară. Mai mult decât atât, aceasta 
este permanent interzisă în anume state membre. Vegetația, precum arbuștii și arborii ajută 
păsările să se miște în aer liber, nefiind necesară deținerea de alte echipamente de protecție 
suplimentare.

Amendamentul 1225
Norbert Erdős

Propunere de regulament
Anexa II – partea II – punctul 2.4.4 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) păsările de curte trebuie să aibă acces la 
o suprafață în aer liber cel puțin o treime 
din viața lor. Suprafețele în aer liber pentru 
păsările de curte sunt în cea mai mare parte 

(c) păsările de curte trebuie să aibă acces la 
o suprafață în aer liber cel puțin o treime 
din viața lor. Suprafețele în aer liber pentru 
păsările de curte sunt în cea mai mare parte 
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acoperite cu vegetație, sunt prevăzute cu 
instalații de protecție și permit accesul 
ușor al păsărilor la un număr adecvat de 
adăpătoare;

acoperite cu vegetație;

Or. xm

Justificare

Prezența adăpătorilor pe suprafețele în aer liber atrag păsările sălbatice și prezintă un risc 
semnificativ în cazul unui eveniment de gripă aviară. Din acest motiv, Comisia nu le 
recomandă, acestea fiind chiar interzise permanent în anumite state membre. Vegetația, de 
exemplu, alcătuită din arbori sau arbuști, ajută păsări le să se miște pe spații exterioare mai 
ample și nu este necesară dispunerea de alte echipamente de protecție suplimentare.

Amendamentul 1226
Anja Hazekamp, Stefan Eck

Propunere de regulament
Anexa II – partea II – punctul 2.4.4 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) păsările de curte trebuie să aibă acces la 
o suprafață în aer liber cel puțin o treime
din viața lor. Suprafețele în aer liber pentru 
păsările de curte sunt în cea mai mare parte 
acoperite cu vegetație, sunt prevăzute cu 
instalații de protecție și permit accesul ușor 
al păsărilor la un număr adecvat de 
adăpătoare;

(c) păsările de curte trebuie să aibă acces la 
o suprafață în aer liber, inclusiv la pășuni 
și/sau terenuri împădurite, cel puțin 
jumătate din viața lor. Suprafețele în aer 
liber pentru păsările de curte sunt în cea 
mai mare parte acoperite cu vegetație, sunt 
prevăzute cu instalații de protecție care 
dau animalelor posibilitatea să se ascundă 
și să râcâie și le permit accesul ușor la un 
număr adecvat de adăpătoare;

Or. en

Amendamentul 1227
Jens Rohde

Propunere de regulament
Anexa II – partea II – punctul 2.4.4 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) păsările de curte trebuie să aibă acces la (c) păsările de curte trebuie să aibă acces la 
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o suprafață în aer liber cel puțin o treime 
din viața lor. Suprafețele în aer liber pentru 
păsările de curte sunt în cea mai mare parte 
acoperite cu vegetație, sunt prevăzute cu 
instalații de protecție și permit accesul ușor 
al păsărilor la un număr adecvat de 
adăpătoare;

o suprafață în aer liber cel puțin o treime 
din viața lor și permanent din momentul 
în care se acoperă cu pene. Suprafețele în 
aer liber pentru păsările de curte sunt în cea 
mai mare parte acoperite cu vegetație 
anuală sau perenă sunt prevăzute cu 
instalații de protecție și permit accesul ușor 
al păsărilor la un număr adecvat de 
adăpătoare;

Or. en

Justificare

Atât textul juridic existent, cât și noua propunere au nevoie de o armonizare suplimentară 
pentru a reduce denaturarea pieței. Intenția „o treime din viața lor” ar trebui să fie 
clarificată, iar cerințele pentru vegetație ar trebui precizate pentru a reduce la minimum 
denaturarea potențială a pieței. Diferitele interpretări conduc la producția unor păsări de 
curte în unele state membre care solicită o regiune exterioară per animal cu 50 % mai mare 
decât în alte state membre comparabile.

Amendamentul 1228
Anja Hazekamp, Stefan Eck

Propunere de regulament
Anexa II – partea II – punctul 2.4.4 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) dacă sunt ținute în interior din cauza 
unor restricții sau a unor obligații impuse 
în baza legislației UE, păsările de curte 
trebuie să aibă acces în permanență la 
cantități suficiente de furaje grosiere și la 
materiale corespunzătoare pentru a-și putea 
satisface nevoile etologice;

(d) dacă sunt ținute în interior, inclusiv din 
cauza unor restricții sau a unor obligații 
impuse în baza legislației UE, păsările de 
curte trebuie să aibă acces permanent la o 
verandă (spațiu de mișcare situat în 
exterior), precum și acces permanent la 
cantități suficiente de furaje grosiere și de 
materiale corespunzătoare pentru a-și putea 
satisface nevoile etologice. Accesul 
restricționat la un spațiu de mișcare situat 
în exterior ar trebui să fie posibil numai 
ca urmare a unor condiții meteorologice 
nefavorabile;

Or. en
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Amendamentul 1229
Karin Kadenbach

Propunere de regulament
Anexa II – partea II – punctul 2.4.4 – paragraful 1 – litera e – punctul i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) cel puțin o treime din suprafața podelei 
este solidă, adică nu este construită din 
grilaje sau din plasă, și este acoperită cu 
material de litieră precum paie, surcele, 
nisip sau turbă;

(i) întreaga suprafață a podelei este solidă, 
și anume nu este construită din grilaje sau 
din plasă, și este acoperită cu material de 
litieră precum paie, surcele, nisip sau turbă;

Or. en

Amendamentul 1230
Karin Kadenbach

Propunere de regulament
Anexa II – partea II – punctul 2.4.4 – paragraful 1 – litera e – punctul iii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iii) păsările de curte au la dispoziție 
stinghii ale căror dimensiune și număr sunt 
corespunzătoare cu dimensiunea grupului 
și a păsărilor, în conformitate cu tabelul cu 
suprafețele minime interioare și exterioare 
și cu alte caracteristici ale adăposturilor 
pentru producția de păsări, prezentat la 
punctul 2.4.5.;

(iii) păsările de curte au la dispoziție 
stinghii ale căror dimensiune și număr sunt 
corespunzătoare cu dimensiunea grupului 
și a păsărilor, în conformitate cu tabelul cu 
suprafețele minime interioare și exterioare 
și cu alte caracteristici ale adăposturilor 
pentru producția de păsări, prezentat la 
punctul 2.4.5.; Trebuie, de asemenea, 
prevăzute stinghii pentru păsările de 
reproducție, puicuțe și puii de carne. 
Trebuie adăugate în egală măsură 
pachetele de paie și material pentru 
ciugulit, dacă este cazul. Pentru curcani 
trebuie prevăzute platforme ridicate;

Or. en

Amendamentul 1231
Anja Hazekamp, Stefan Eck
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Propunere de regulament
Anexa II – partea II – punctul 2.4.4 – paragraful 1 – litera e – punctul iv

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iv) limita exterioară a adăpostului, și 
anume inclusiv o eventuală verandă, are 
trape de intrare/ieșire de o dimensiune 
corespunzătoare pentru păsări, iar aceste 
trape au o lungime combinată de cel puțin 
4 m pe o suprafață de 100 m² din adăpostul 
pus la dispoziția păsărilor. Dacă există o 
verandă, trapele interne dintre adăpost și 
verandă trebuie să aibă o lungime 
combinată de 2 m pe o suprafață de 100 m² 
din suprafața adăpostului. Trebuie să se 
permită accesul permanent la verandă;

(iv) limita exterioară a adăpostului, și 
anume inclusiv o eventuală verandă, are 
trape de intrare/ieșire de o dimensiune 
corespunzătoare pentru păsări, iar aceste 
trape au o lungime combinată de cel puțin 
4 m pe o suprafață de 100 m² din adăpostul 
pus la dispoziția păsărilor. trapele interne 
dintre adăpost și verandă trebuie să aibă o 
lungime combinată de 2 m pe o suprafață 
de 100 m² din suprafața adăpostului. 
Trebuie să se permită accesul la verandă 
24 de ore pe zi;

Or. en

Amendamentul 1232
Jens Rohde

Propunere de regulament
Anexa 2 – secțiunea 2 – partea 2 – punctul 2.4 – punctul 2.4.4 – paragraful 1 – litera e –
punctul iv

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iv) limita exterioară a adăpostului, și 
anume inclusiv o eventuală verandă, are 
trape de intrare/ieșire de o dimensiune 
corespunzătoare pentru păsări, iar aceste 
trape au o lungime combinată de cel puțin 
4 m pe o suprafață de 100 m² din adăpostul 
pus la dispoziția păsărilor. Dacă există o 
verandă, trapele interne dintre adăpost și 
verandă trebuie să aibă lungime combinată 
de 2 m pe o suprafață de 100 m² din 
suprafața adăpostului. Trebuie să se 
permită accesul permanent la verandă;

(iv) limita exterioară a adăpostului, și 
anume inclusiv o eventuală verandă, are 
trape de intrare/ieșire de o dimensiune 
corespunzătoare pentru păsări, iar aceste 
trape au o lungime combinată de cel puțin 
4 m pe o suprafață de 100 m² din adăpostul 
pus la dispoziția păsărilor. Dacă există o 
verandă, trapele interne dintre adăpost și 
verandă trebuie să aibă lungime combinată 
de 1,5 m pe o suprafață de 100 m² din 
suprafața adăpostului. Trebuie să se 
permită accesul permanent la verandă;

Or. en

Justificare

Spațiile dintre adăpost și verandă ar trebui să fie limitate la 1,5 m pe o suprafață de 100 m² 
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din suprafața adăpostului, pentru a reduce curenții de aer și floculația letală a animalelor în 
interiorul adăpostului. Efectul negativ al curenților de aer în sistemele pentru păsări de curte 
pare să fie o provocare majoră în țările nordice.

Amendamentul 1233
Marco Zullo, Rosa D'Amato

Propunere de regulament
Anexa II – partea II – punctul 2.4.4 – paragraful 1 – litera e – punctul iv

Textul propus de Comisie Amendamentul

(vi) sistemele multistrat nu au mai mult de 
trei niveluri de suprafață utilizabilă, 
inclusiv parterul. Nu trebuie să existe mai 
mult de 1 m între niveluri sau între zonele 
intermediare, cum ar fi locurile pentru 
cuibărit. În cazul nivelurilor superioare, 
dejecțiile animaliere trebuie să poată fi 
înlăturate cu ajutorul unui sistem 
automat;

eliminat

Or. it

Amendamentul 1234
Clara Eugenia Aguilera García

Propunere de regulament
Anexa II – partea II – punctul 2.4.4 – paragraful 1 – litera e – punctul iv

Textul propus de Comisie Amendamentul

(vi) sistemele multistrat nu au mai mult de 
trei niveluri de suprafață utilizabilă, 
inclusiv parterul. Nu trebuie să existe mai 
mult de 1 m între niveluri sau între zonele 
intermediare, cum ar fi locurile pentru 
cuibărit. În cazul nivelurilor superioare, 
dejecțiile animaliere trebuie să poată fi 
înlăturate cu ajutorul unui sistem automat;

(vi) sistemele pe mai multe niveluri nu au 
mai mult de trei niveluri de suprafață 
utilizabilă, inclusiv parterul. Nu trebuie să 
existe mai mult de 1 m între niveluri sau 
între zonele intermediare, cum ar fi locurile 
pentru cuibărit. În cazul nivelurilor 
superioare, dejecțiile animaliere trebuie să 
poată fi înlăturate cu ajutorul unui sistem 
automat;

Or. es



AM\1066371RO.doc 45/45 PE560.821v01-00

RO

Justificare

Termenul corect este „pe mai multe niveluri”.

Amendamentul 1235
Jens Rohde

Propunere de regulament
Anexa II – partea II – punctul 2.4.4 – paragraful 1 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) clădirile sunt golite de păsări de fiecare 
dată când se schimbă lotul de păsări 
crescute. În acest timp, se curăță și se 
dezinfectează clădirile și echipamentele. 
De asemenea, atunci când s-a încheiat 
creșterea fiecărui lot de păsări, suprafețele 
în aer liber trebuie lăsate goale pe durata 
unei perioade care urmează a fi stabilită de 
statele membre, pentru a permite vegetației 
să crească la loc. Aceste cerințe nu se 
aplică în cazul în care păsările de curte nu 
sunt crescute în loturi, nu sunt ținute pe 
suprafețe în aer liber și se pot deplasa 
libere pe toată durata zilei.

(g) clădirile sunt golite de păsări de fiecare 
dată când se schimbă lotul de păsări 
crescute. În acest timp, se curăță și se 
dezinfectează clădirile și echipamentele. 
De asemenea, atunci când s-a încheiat 
creșterea fiecărui lot de păsări, suprafețele 
în aer liber trebuie lăsate goale pe durata 
unei perioade care urmează a fi stabilită de 
statele membre, pentru a permite vegetației 
să crească la loc. Aceste cerințe nu se 
aplică în cazul în care păsările de curte nu 
sunt crescute în loturi, nu sunt ținute pe 
suprafețe în aer liber și se pot deplasa 
libere pe toată durata zilei. Suprafețele în 
aer liber pentru păsări pot fi utilizate 
permanent, cu condiția ca cel puțin 50 %
din suprafață să fie acoperită de vegetație 
anuală sau perenă. Este permisă 
utilizarea unui mix de grupuri de arbori și 
spații deschise.

Or. en

Justificare

Cele mai atractive spații exterioare pentru păsările de curte, conform grupului de experți al 
Comisiei privind agricultura ecologică (EGTOP), includ o vegetație mixtă. În cazul în care se 
asigură o vegetație atractivă, nu este util ca spațiile să rămână goale pentru a permite 
vegetației să se refacă. În prezent, se observă interpretări foarte diferite ale reglementărilor, 
conducând la condiții foarte diferite în cadrul statelor membre.

Amendamentul 1236
Eric Andrieu
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Propunere de regulament
Anexa II – partea II – punctul 2.4.5 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

2.4.5. Densitatea efectivelor 2.4.5. Îngrășământul de origine animală 

Or. fr

Justificare

Textul și titlul acestuia nu sunt clare, prin urmare acestea trebuie clarificate și trebuie indicat 
faptul că acestea vizează îngrășământul de origine animală și fac trimitere la Directiva în 
vigoare. Fiecare stat membru a adaptat Directiva privind nitrații a UE în funcție de propriile 
problematici legate de mediu. Este necesar să se permită posibilitatea de a se lua drept bază 
dispozițiile naționale, precum în cazul actualului regulament privind producția ecologică 
[articolul 15 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 889/2008].

Amendamentul 1237
Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot

Propunere de regulament
Anexa II – partea II – punctul 2.4.5 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

Numărul maxim de animale pe hectar 
trebuie să respecte următoarele limite:

Cantitatea maximă de îngrășământ de 
origine animală care poate fi împrăștiată 
pe hectar trebuie să respecte limita de 
170 kg de azot organic pe an și pe hectar 
de teren agricol. Prin urmare, numărul 
maxim de animale pe hectar trebuie să 
respecte următoarele limite sau este 
calculat pe baza dispozițiilor naționale 
corespunzătoare adoptate în temeiul 
Directivei 91/676/CEE:

Or. fr

Justificare

Textul și titlul acestuia nu sunt clare, prin urmare acestea trebuie clarificate și trebuie indicat 
faptul că acestea vizează îngrășământul de origine animală și fac trimitere la Directiva în 
vigoare. Fiecare stat membru a adaptat Directiva privind nitrații a UE în funcție de propriile 
problematici legate de mediu. Este necesar să se permită posibilitatea de a se lua drept bază 
dispozițiile naționale, precum în cazul actualului regulament privind producția ecologică 
[articolul 15 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 889/2008].
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Amendamentul 1238
Karin Kadenbach

Propunere de regulament
Anexa II – partea II – punctul 2.4.5 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Numărul maxim de animale pe hectar 
trebuie să respecte următoarele limite:

Numărul maxim de animale pe hectar 
trebuie să respecte următoarele limite 
stabilite în tabelele de mai jos. Un număr 
maxim de animale per grup și per hambar 
este, de asemenea, determinat, după caz, 
pentru a se asigura că cerințele de 
comportament sunt îndeplinite. În orice 
moment dimensiunea maximă de grup 
pentru păsările de curte trebuie să fie 
corespunzătoare pentru a se asigura că 
păsările pot recunoaște și forma relații cu 
toți membrii grupului. Aceste limite 
trebuie să fie rafinate în cazul în care este 
necesar pentru a se asigura că acestea 
reflectă cerințele referitoare la ratele de 
creștere. Mai mult decât atât, în cazul în 
care sunt necesare limitări temporare de 
acces în aer liber, se stabilesc rate reduse 
ale densității.

Or. en

Amendamentul 1239
Michel Dantin, Angélique Delahaye

Propunere de regulament
Anexa II – partea II – punctul 2.4.5 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

Numărul maxim de animale pe hectar 
trebuie să respecte următoarele limite:

Numărul maxim de animale pe hectar 
trebuie să respecte următoarele limite sau 
este calculat pe baza dispozițiilor 
naționale corespunzătoare adoptate în 
temeiul Directivei 91/676/CEE:

Or. fr
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Amendamentul 1240
Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot

Propunere de regulament
Anexa II – partea III – punctul 2.4.5 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Suprafața minimă interioară și exterioară și alte caracteristici ale adăposturilor pentru păsările din 

specia Gallus gallus trebuie să fie:

Animale de 
reproducție/pări
nți

Efectivul tânăr Păsări pentru îngrășare Claponi Găini 
ouătoare

Vârsta Păsări de 
reproducție 

Puicuțe
0-
8 săptămân
i

Puicuțe 9-
18 
săptămâni

Pui în 
perioada 
de 
demaraj
0-21 (de) 
zile

Pui în 
perioada de 
creștere și 
finisare

22-81 de 
zile

22-150 
de zile

Găini 
ouătoare 
de la 19 
săptămâni

Densitatea 
efectivelor 
în interior 
(păsări pe 
m² de 
suprafață
utilizabilă) 
pentru 
adăposturile 
fixe și 
mobile

6 păsări 24 de 
păsări cu o 
greutate 
maximă în 
viu de 
21 kg/m²

15 păsări 
cu o 
greutate 
maximă în 
viu de 
21 kg/m²

20 de 
păsări cu o 
greutate 
maximă în 
viu de 
21 kg/m²

10 păsări cu o 
greutate 
maximă în viu 
de 21 kg/m²

10 păsări 
cu o 
greutate 
maximă în 
viu de 
21 kg/m²

6 păsări

Spațiu pe 
stinghie (cm)

18

Limite 
suplimentare 
pentru 
sistemele 
multistrat/m² 
de suprafață la 
sol (inclusiv 
veranda, dacă 
accesul este 
posibil în 
permanență) 

9 păsări 36 de 
păsări, cu 
excepția 
suprafeței 
verandei

22 de 
păsări

Nu se aplică de obicei 9 păsări

Limitele 
privind 
dimensiunea 
efectivelor

3 000 inclusiv 
masculii

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

Ratele 4 1 4 1 4 4 4
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densității 
efectivelor pe 
suprafețele în 
aer liber 
(m2/pasăre), 
cu condiția să 
nu se 
depășească 
limita de 170 
kg de N/ha/an

* subdivizibile pentru a produce 3x3 000 sau 2x4 800de loturi

Amendamentul
Suprafața minimă interioară și exterioară și alte caracteristici ale adăposturilor pentru păsările din 

specia Gallus gallus trebuie să fie:

Animale de 
reproducție/pă
rinți

Efectivul tânăr Păsări pentru îngrășare Claponi Găini 
ouătoare

Vârsta Păsări de 
reproducție 

Puicuțe
0-
8 săptămâni

Puicuțe 9-
18 
săptămâni

Pui în 
perioada 
de 
demaraj
0-28 (de) 
zile

Pui în 
perioada de 
creștere și 
finisare
22 -91 de zile

91-150 
de zile

Găini 
ouătoare 
de la 19 
săptămâni

Densitatea 
efectivelor 
în interior 
(păsări pe 
m² de 
suprafață 
utilizabilă) 
pentru 
adăposturile 
fixe și 
mobile

24 de păsări 
cu o greutate 
maximă în 
viu de 
25 kg/m²

16 păsări 
cu o 
greutate 
maximă în 
viu de 
25 kg/m²

20 de 
păsări cu o 
greutate 
maximă în 
viu de 
25 kg/m²

10 păsări cu o 
greutate 
maximă în viu 
de 25 kg/m² 

Dacă este 
vorba totuși 
de locuințe 
mobile care 
nu depășesc 
150 m² de 
planșeu și 
care rămân 
deschise pe 
timpul 
nopții, 
densitatea 
efectivelor 
poate fi 
extinsă la 
16 subiecți, 
fiind însă 
stabilit că 
se poate 
depăși o 
greutate în 

6,5 păsări 
cu o 
greutate 
maximă în 
viu de 
35 kg/m²

9 păsări pe 
m2 de 
suprafață 
utilizabilă 
cu 
excepția 
verandei
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viu de 
30 kg/m²

Spațiu pe 
stinghie (cm)

15

Limite 
suplimentare 
pentru 
sistemele 
multistrat/m² 
de suprafață la 
sol (inclusiv 
veranda, dacă 
accesul este 
posibil în 
permanență)

36 de păsări, 
cu excepția 
suprafeței 
verandei

24 de 
păsări

Nu se aplică de obicei 9 păsări

Limitele 
privind 
dimensiunea 
efectivelor

10 000* 10 000 minimum 
1 efectiv 
pe adăpost 
pentru 
păsări de 
curte și 4 
adăposturi 
pe unitate 
de 
producție

minimum 1 
efectiv pe 
adăpost pentru 
păsări de curte 
și 4 adăposturi 
pe unitate de 
producție

minimum 
1 efectiv 
pe adăpost 
pentru 
păsări de 
curte și 4 
adăposturi 
pe unitate 
de 
producție

3 000 și 
9 000 
maximum 
pe adăpost 
și 18 000 
maximum 
pe 
exploatație

Ratele 
densității 
efectivelor pe 
suprafețele în 
aer liber 
(m2/pasăre), 
cu condiția să 
nu se 
depășească 
limita de 170 
kg de N/ha/an

4 1 2 4 4

* subdivizibile pentru a produce 3x3 000 sau 2x4 800 de loturi

Or. fr

Amendamentul 1241
Michel Dantin și Angélique Delahaye

Propunere de regulament
Anexa II – partea III – punctul 2.4.5 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Suprafața minimă interioară și exterioară și alte caracteristici ale adăposturilor pentru păsările din 

specia Gallus gallus trebuie să fie:
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Animale de 
reproducție/pări
nți

Efectivul tânăr Păsări pentru îngrășare Claponi Găini 
ouătoare

Vârsta Păsări de 
reproducție 

Puicuțe
0-
8 săptămân
i

Puicuțe 9-
18 
săptămâni

Pui în 
perioada 
de 
demaraj
0-21 (de( 
zile

Pui în 
perioada de 
creștere și 
finisare
22-81 de zile

22-150 
de zile

Găini 
ouătoare de 
la 19 
săptămâni

Densitatea 
efectivelor 
în interior 
(păsări pe 
m² de 
suprafață 
utilizabilă) 
pentru 
adăposturile 
fixe și 
mobile

6 păsări 24 de 
păsări cu o 
greutate 
maximă în 
viu de 
21 kg/m²

15 păsări 
cu o 
greutate 
maximă în 
viu de 
21 kg/m²

20 de 
păsări cu o 
greutate 
maximă în 
viu de 
21 kg/m²

10 păsări cu o 
greutate 
maximă în viu 
de 21 kg/m²

10 păsări 
cu o 
greutate 
maximă în 
viu de 
21 kg/m²

6 păsări

Spațiu pe 
stinghie (cm)

18

Limite 
suplimentare 
pentru 
sistemele 
multistrat/m² 
de suprafață la 
sol (inclusiv 
veranda, dacă 
accesul este 
posibil în 
permanență)

9 păsări 36 de 
păsări, cu 
excepția 
suprafeței 
verandei

22 de 
păsări

Nu se aplică de obicei 9 păsări

Limitele 
privind 
dimensiunea 
efectivelor

3 000 inclusiv 
masculii

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

Ratele 
densității 
efectivelor pe 
suprafețele în 
aer liber 
(m2/pasăre), 
cu condiția să 
nu se 
depășească 
limita de 170 
kg de N/ha/an

4 1 4 1 4 4 4

* subdivizibile pentru a produce 3x3 000 sau 2x4800de loturi

Amendamentul
Suprafața minimă interioară și exterioară și alte caracteristici ale adăposturilor pentru păsările din 
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specia Gallus gallus trebuie să fie:

Animale de 
reproducție/pă
rinți

Efectivul tânăr Păsări pentru îngrășare Claponi Găini 
ouătoare

Vârsta Păsări de 
reproducție 

Puicuțe
0-
8 săptămâni

Puicuțe 9-
18 
săptămâni

Pui în 
perioada 
de 
demaraj
0-28 (de)
zile

Pui în 
perioada de 
creștere și 
finisare
28-91 de zile

91-150 
de zile

Găini 
ouătoare de 
la 19 
săptămâni

Densitatea 
efectivelor 
în interior 
(păsări pe 
m² de 
suprafață 
utilizabilă) 
pentru 
adăposturile 
fixe și 
mobile

6 păsări 24 de păsări 
cu o greutate 
maximă în 
viu de 
25 kg/m²

16 păsări 
cu o 
greutate 
maximă în 
viu de 
25 kg/m²

20 de 
păsări cu o 
greutate 
maximă în 
viu de 
25 kg/m²

10 păsări cu o 
greutate 
maximă în viu 
de 25 kg/m²

6,25 păsări 
cu o 
greutate 
maximă în 
viu de 
35 kg/m²

9 păsări pe 
m2 de 
suprafață 
utilizabilă 
cu excepția 
verandei

Spațiu pe 
stinghie (cm)

15

Limite 
suplimentare 
pentru 
sistemele 
multistrat/m² 
de suprafață la 
sol (inclusiv 
veranda, dacă 
accesul este 
posibil în 
permanență)

9 păsări 36 de păsări, 
cu excepția 
suprafeței 
verandei

24 de 
păsări

Nu se aplică de obicei 9 păsări

Limitele 
privind 
dimensiunea 
efectivelor

3 000 inclusiv 
masculii

10 000* 10 000 10 000* 4 800 2 500 3 000 și 
9 000 
maximum 
pe adăpost 
și 18 000 
maximum 
pe 
exploatați
e

Limita 
dimensiunii 
efectivelor de 
animale

minimum 1 efectiv pe adăpost pentru 
păsări de curte și 4 adăposturi pe unitate 
de producție.

Ratele 
densității 

4 1 2 4 4
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efectivelor pe 
suprafețele în 
aer liber 
(m2/pasăre), 
cu condiția să 
nu se 
depășească 
limita de 170 
kg de N/ha/an

* subdivizibile pentru a produce 3x3 000 sau 2x4 800 de loturi

Or. fr

Amendamentul 1242
Fredrick Federley

Propunere de regulament
Anexa II – partea II – punctul 2.4.5 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Suprafața minimă interioară și exterioară și alte caracteristici ale adăposturilor pentru păsările din 

specia Gallus gallus trebuie să fie:

Animale de 
reproducție/pări
nți

Efectivul tânăr Păsări pentru îngrășare Claponi Găini 
ouătoare

Vârsta Păsări de 
reproducție 

Puicuțe 0-8 
săptămâni

Puicuțe 9-
18 
săptămâni

Pui în 
perioada 
de demaraj 
0-21 (de) 
zile

Pui în 
perioada de 
creștere și 
finisare 22-81 
de zile

22-150 de 
zile

Găini 
ouătoare de 
la 19 
săptămâni

Densitatea 
efectivelor în 
interior (păsări 
pe m² de 
suprafață
utilizabilă) 
pentru 
adăposturile 
fixe și mobile

6 păsări 24 de 
păsări cu o 
greutate 
maximă în 
viu de 
21 kg/m²

15 păsări 
cu o 
greutate 
maximă în 
viu de 
21 kg/m²

20 de 
păsări cu o 
greutate 
maximă în 
viu de 
21 kg/m²

10 păsări cu o 
greutate 
maximă în viu 
de 21 kg/m²

10 păsări 
cu o 
greutate 
maximă în 
viu de 
21 kg/m²

6 păsări

Spațiu pe 
stinghie (cm)

18

Limite 
suplimentare 
pentru 
sistemele 
multistrat/m² 
de suprafață la 
sol (inclusiv 
veranda, dacă 

9 păsări 36 de 
păsări, cu
excepția 
suprafeței 
verandei

22 păsări Nu se aplică de obicei 9 păsări
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accesul este 
posibil în 
permanență)

Limitele 
privind 
dimensiunea 
efectivelor

3 000 inclusiv 
masculii

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

Ratele 
densității 
efectivelor pe 
suprafețele în 
aer liber 
(m2/pasăre), 
cu condiția să 
nu se 
depășească 
limita de 170 
kg de N/ha/an

4 1 4 1 4 4 4

* subdivizibile pentru a produce 3x3 000 sau 2x4 800de loturi

Amendamentul
Suprafața minimă interioară și exterioară și alte caracteristici ale adăposturilor pentru păsările din 

specia Gallus gallus trebuie să fie:

Animale de 
reproducție/pări
nți

Efectivul tânăr Păsări pentru îngrășare Claponi Găini 
ouătoare

Vârsta Păsări de 
reproducție 

Puicuțe 0-8 
săptămâni

Puicuțe 9-
18 
săptămâni

Pui în 
perioada 
de demaraj 
0-21 (de) 
zile

Pui în 
perioada de 
creștere și 
finisare 22-81 
de zile

Vârsta Păsări de 
reproducție 

Densitatea 
efectivelor în 
interior (păsări 
pe m² de 
suprafață 
utilizabilă) 
pentru 
adăposturile 
fixe și mobile

6 păsări greutate 
maximă în 
viu de 
21 kg/m2

15
păsări/m²

cu o 
greutate 
maximă în 
viu de 
21 kg/m²

10 păsări/m² Densitatea 
efectivelor 
în interior 
(păsări pe 
m² de 
suprafață 
utilizabilă) 
pentru 
adăposturil
e fixe și 
mobile

6 păsări

Spațiu pe 
stinghie (cm)

18

Limite 
suplimentare 
pentru 
sistemele 
multistrat/m² 
de suprafață la 
sol (inclusiv 
veranda, dacă 
accesul este 

9 păsări 36 de 
păsări, cu 
excepția 
suprafeței 
verandei

22 păsări Nu se aplică de obicei 9 păsări
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posibil în 
permanență)

Limitele 
privind 
dimensiunea 
efectivelor

3 000 inclusiv 
masculii

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

Ratele 
densității 
efectivelor pe 
suprafețele în 
aer liber 
(m2/pasăre), 
cu condiția să 
nu se 
depășească 
limita de 170 
kg de N/ha/an

4 1 4 1 4 4 4

* subdivizibile pentru a produce 3x3 000 sau 2x4 800 de loturi

Or. en

Amendamentul 1243
Jens Rohde

Propunere de regulament
Anexa II – partea II – punctul 2.4.5 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Suprafața minimă interioară și exterioară și alte caracteristici ale adăposturilor pentru păsările din 

specia Gallus gallus trebuie să fie:

Animale de 
reproducție/pări
nți

Efectivul tânăr Păsări pentru îngrășare Claponi Găini 
ouătoare

Vârsta Păsări de 
reproducție 

Puicuțe
0-8 
săptămâni

Puicuțe 9-
18 
săptămâni

Pui în 
perioada 
de demaraj
0-21 (de) 
zile

Pui în 
perioada de 
creștere și 
finisare
22-81 de zile

22-150 de 
zile

Găini 
ouătoare de 
la 19 
săptămâni

Densitatea 
efectivelor în 
interior (păsări 
pe m² de 
suprafață
utilizabilă) 
pentru 
adăposturile 
fixe și mobile

6 păsări 24 de 
păsări cu o 
greutate 
maximă în 
viu de 
21 kg/m²

15 păsări 
cu o 
greutate 
maximă în 
viu de 
21 kg/m²

20 păsări 
cu o 
greutate 
maximă în 
viu de 
21 kg/m²

10 păsări cu o 
greutate 
maximă în viu 
de 21 kg/m²

10 păsări 
cu o 
greutate 
maximă în 
viu de 
21 kg/m²

6 păsări

Spațiu pe 18
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stinghie (cm)

Limite 
suplimentare 
pentru 
sistemele 
multistrat/m² 
de suprafață la 
sol (inclusiv 
veranda, dacă 
accesul este 
posibil în 
permanență)

9 păsări 36 de 
păsări, cu 
excepția 
suprafeței 
verandei

22 păsări Nu se aplică de obicei 9 păsări

Limitele 
privind 
dimensiunea 
efectivelor

3 3000 inclusiv 
masculii

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

Ratele 
densității 
efectivelor pe 
suprafețele în 
aer liber 
(m2/pasăre), 
cu condiția să 
nu se 
depășească 
limita de 170 
kg de N/ha/an

4 1 4 1 4 4 4

* subdivizibile pentru a produce 3x3 000 sau 2x4 800de loturi

Amendamentul
Suprafața minimă interioară și exterioară și alte caracteristici ale adăposturilor pentru păsările din 

specia Gallus gallus trebuie să fie:

Animale de 
reproducție/pări
nți

Puicuțe Păsări pentru îngrășare Claponi Găini 
ouătoare

Vârsta Păsări de 
reproducție 

Pui în 
perioada 
de demaraj

Pui în 
perioada 
de creștere 
și finisare

22-150 de zile Găini 
ouătoare 
de la 19 
săptămâni

Densitatea 
efectivelor în 
interior (păsări 
pe m² de 
suprafață 
utilizabilă) 
pentru 
adăposturile 
fixe și mobile

6 păsări 15 păsări 
cu o 
greutate 
maximă în 
viu de 
21 kg/m²

15 păsări 
cu o 
greutate 
maximă în 
viu de 
21 kg/m²

20 păsări 
cu o 
greutate 
maximă în 
viu de 
21 kg/m²

10 păsări cu o 
greutate 
maximă în viu 
de 21 kg/m²

10 păsări 
cu o 
greutate 
maximă în 
viu de 
21 kg/m²

6 păsări

Spațiu pe 
stinghie (cm)

18

Limite 12 păsări 21 kg de 21 kg de Nu se aplică de obicei 12 păsări
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suplimentare 
pentru 
sistemele 
multistrat/m² 
de suprafață la 
sol (inclusiv 
veranda, dacă 
accesul este 
posibil în 
permanență)

greutate 
vie/m²

greutate 
vie/m²

Limitele 
privind 
dimensiunea 
efectivelor

3 3000 inclusiv 
masculii

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

Ratele 
densității 
efectivelor pe 
suprafețele în 
aer liber 
(m2/pasăre), 
cu condiția să 
nu se 
depășească 
limita de 170 
kg de N/ha/an

4 1 1 1 1 4 4

* subdivizibile pentru a produce 3x3 000 sau 2x4 800 de loturi

Or. en

Justificare

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.

Amendamentul 1244
Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot

Propunere de regulament
Anexa II – partea III – punctul 2.4.5 – paragraful 3

Textul propus de Comisie
Suprafața minimă interioară și exterioară și alte caracteristici ale adăposturilor pentru păsările din alte 

specii decât Gallus gallus trebuie să fie:
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Curcani și curci Gâște Rațe Bibilici
Tip Masculi Femele Toate Pekin Leșești 

masculi
Leșești 
femele

Sălbatice Toate

Densitatea 
efectivelor în 
interior 
(păsări pe m² 
de suprafață 
utilizabilă) 
pentru 
adăposturile 
fixe și mobile

10 păsări 
cu o 
greutate 
maximă în 
viu de 
21 kg/m²

10 păsări 
cu o 
greutate 
maximă în 
viu de 
21 kg/m²

10 păsări 
cu o 
greutate 
maximă 
în viu de 
21 kg/m²

10 păsări 
cu o 
greutate 
maximă 
în viu de 
21 kg/m²

10 păsări 
cu o 
greutate 
maximă în 
viu de 
21 kg/m²

10 păsări 
cu o 
greutate 
maximă în 
viu de 
21 kg/m²

10 păsări 
cu o 
greutate 
maximă în 
viu de 
21 kg/m²

10 păsări 
cu o 
greutate 
maximă în 
viu de 
21 kg/m²

Spațiu pe 
stinghie (cm)

40 40 Nu se 
aplică de 
obicei

Nu se 
aplică de 
obicei

40 40 Nu se 
aplică de 
obicei

20

Limitele privind 
dimensiunea 
efectivelor

2 500 2 500 2 500 4 000 de 
femele

3 200 4 000 3 200 5 200

3 200 de 
masculi

Rata 
densității 
efectivelor în 
aer liber 
(m2/pasăre), 
cu condiția să 
nu se 
depășească 
limita de 170 
kg de 
N/ha/an

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

Amendamentul
Suprafața minimă interioară și exterioară și alte caracteristici ale adăposturilor pentru păsările din alte 

specii decât Gallus gallus trebuie să fie:

Curcani și curci Gâște Rațe Bibilici
Tip Masculi Femele Toate Pekin Leșești 

masculi
Leșești 
femele

Sălbatice Toate

Pui în perioada de 
demaraj

0-63 de 
zile

0-63 de 
zile

0-35 de 
zile

0-26 de 
zile

0-35 de 
zile

0-35 de 
zile

0-35 de 
zile

0-28 zile

Densitatea 
efectivelor în 
interior (păsări pe 
m² de suprafață 
utilizabilă) pentru 
adăposturile fixe 
și mobile

6,5
păsări 
cu o 
greutate 
maximă 
în viu 
de 
35 kg/m
²

6,25 cu 
o 
greutate 
maximă 
în viu 
de 
35 kg/m
²

5 păsări 
cu o 
greutate 
maximă 
în viu de 
30 kg/m²

8 păsări 
cu o 
greutate 
maximă 
în viu de 
35 kg/m²

8 păsări cu 
o greutate 
maximă în 
viu de 
35 kg/m²

10 păsări 
cu o 
greutate 
maximă în 
viu de 
25 kg/m²

8 păsări cu 
o greutate 
maximă în 
viu de 
35 kg/m²

13 păsări 
cu o 
greutate 
maximă în 
viu de 
25 kg/m²

Densitatea 
efectivelor în 
interior (păsări 

16 cu o greutate maximă în viu de 30 kg/m2
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pe m² de 
suprafață 
utilizabilă) 
pentru 
adăposturile fixe 
și mobile a căror 
suprafață nu 
depășește 150 m2

Limitele privind 
dimensiunea 
efectivelor

2 500 2 500 2 500 4 000 de 
femele

3 200 4 000 3 200 5 200

3 200 de 
masculi

Limita dimensiunii 
unităților de creștere

minimum 1 efectiv pe adăpost pentru păsări de curte și 4 adăposturi pe unitate de producție.

Rata densității 
efectivelor în aer 
liber (m2/pasăre), 
cu condiția să nu 
se depășească 
limita de 170 kg 
de N/ha/an

6 6 10 2 2 2 3 2

Or. fr

Justificare

Normele propuse au ca obiectiv o mai bună adaptarea la practicile din diferite state membre 
și favorizarea conversiei creșterii convenționale asigurându-se totodată un nivel ridicat al 
bunăstării animalelor.

Amendamentul 1245
Michel Dantin, Angélique Delahaye

Propunere de regulament
Anexa II – partea III – punctul 2.4.5 – paragraful 3

Textul propus de Comisie
Suprafața minimă interioară și exterioară și alte caracteristici ale adăposturilor pentru păsările din alte 

specii decât Gallus gallus trebuie să fie:

Curcani și curci Gâște Rațe Bibilici
Tip Masculi Femele Toate Pekin Leșești 

masculi
Leșești 
femele

Sălbatice Toate

Densitatea 
efectivelor în 
interior 
(păsări pe m² 
de suprafață 
utilizabilă) 

10 păsări 
cu o 
greutate 
maximă în 
viu de 
21 kg/m²

10 păsări 
cu o 
greutate 
maximă în 
viu de 
21 kg/m²

10 păsări 
cu o 
greutate 
maximă 
în viu de 
21 kg/m²

10 păsări 
cu o 
greutate 
maximă 
în viu de 
21 kg/m²

10 păsări 
cu o 
greutate 
maximă în 
viu de 
21 kg/m²

10 păsări 
cu o 
greutate 
maximă 
în viu de 
21 kg/m²

10 păsări 
cu o 
greutate 
maximă în 
viu de 
21 kg/m²

10 păsări 
cu o 
greutate 
maximă în 
viu de 
21 kg/m²
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pentru 
adăposturile 
fixe și mobile
Spațiu pe 
stinghie (cm)

40 40 Nu se 
aplică de 
obicei

Nu se 
aplică de 
obicei

40 40 Nu se 
aplică de 
obicei

20

Limitele privind 
dimensiunea 
efectivelor

2 500 2 500 2 500 4 000 de 
femele
3 200 de 
masculi

3 200 4 000 3 200 5 200

Rata 
densității 
efectivelor în 
aer liber 
(m2/pasăre), 
cu condiția să 
nu se 
depășească 
limita de 170 
kg de 
N/ha/an

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

Amendamentul
Suprafața minimă interioară și exterioară și alte caracteristici ale adăposturilor pentru păsările din alte 

specii decât Gallus gallus trebuie să fie:

Curcani și curci Gâște Rațe Bibilici
Tip Masculi Femele Toate Pekin Leșești 

masculi
Leșești 
femele

Sălbatice Toate

Pui în perioada 
de demaraj

0-63 de 
zile

0-63 de 
zile

0-35 de 
zile

0-26 de 
zile

0-35 de 
zile

0-35 de 
zile

0-35 de 
zile

0-28 de 
zile

Densitatea 
efectivelor în 
interior 
(păsări pe m² 
de suprafață 
utilizabilă) 
pentru 
adăposturile 
fixe și mobile

6,25 păsări 
cu o 
greutate 
maximă în 
viu de 
35 kg/m²

6,25 păsări 
cu o 
greutate 
maximă în 
viu de 
35 kg/m²

5 păsări 
cu o 
greutate 
maximă 
în viu de 
30 kg/m²

8 păsări 
cu o 
greutate 
maximă 
în viu de 
35 kg/m²

8 păsări cu 
o greutate 
maximă în 
viu de 
35 kg/m²

10 păsări 
cu o 
greutate 
maximă în 
viu de 
25 kg/m²

8 păsări cu 
o greutate 
maximă în 
viu de 
35 kg/m²

13 păsări 
cu o 
greutate 
maximă în 
viu de 
25 kg/m²

Densitatea 
efectivelor în 
interior 
(păsări pe m² 
de suprafață 
utilizabilă) 
pentru 
adăposturile
fixe și mobile
a căror 

16 cu o greutate maximă în viu de 30 kg/m2
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suprafață nu 
depășește 150 
m²
Limitele privind 
dimensiunea 
efectivelor

2 500 2 500 2 500 4 000 de 
femele

3 200 4 000 3 200 5 200

3 200 de 
masculi

Limita 
dimensiunii 
unităților de
creștere

minimum 1 efectiv pe adăpost pentru păsări de curte și 4 adăposturi pe unitate de producție.

Rata 
densității 
efectivelor în 
aer liber 
(m2/pasăre), 
cu condiția să 
nu se 
depășească 
limita de 170 
kg de 
N/ha/an

6 6 10 2 2 2 3 2

Or. fr

Amendamentul 1246
Norbert Lins, Jens Gieseke

Propunere de regulament
Anexa II – partea II – punctul 2.4.5 – paragraful 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Maximum 3 000 de găini ouătoare pot fi 
ținute într-un șopron pentru păsări. 
Pentru efectivele tinere se aplică norme 
specifice.

Or. de

Amendamentul 1247
Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot

Propunere de regulament
Anexa II – partea II – punctul 2.4.5 – paragraful 2 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) suprafața totală utilizabilă a 
clădirilor pentru păsări de curte destinate 
îngrășării din orice unitate de producție 
nu depășește 1 920 m².

Or. fr

Justificare

Dimensiunea minimă depinde de densitatea efectivelor pentru suprafețele în aer liber de 4 m2

înmulțiți cu 4 800 de pui (limita dimensiunii efectivelor pentru păsările pentru îngrășare este 
cea prevăzută în tabelul din anexa II partea II punctul 2.4.5) ceea ce corespunde unei 
dimensiuni de 1 902 m2.

Amendamentul 1248
Michel Dantin, Angélique Delahaye

Propunere de regulament
Anexa II – partea II – punctul 2.4.5 – paragraful 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) suprafața totală utilizabilă a 
clădirilor pentru păsări de curte destinate 
îngrășării din orice unitate de producție 
nu depășește 1 920 m²;

Or. fr

Amendamentul 1249
Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot

Propunere de regulament
Anexa II – partea II – punctul 2.4.5 – paragraful 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(db) numărul total de găini ouătoare nu 
depășește 18 000 de găini într-o unitate de 
producție și 9 000 de subiecți pe adăpost 
pentru păsări.
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Or. fr

Amendamentul 1250
Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot

Propunere de regulament
Anexa II – partea II – punctul 2.4.6 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) păsările de curte trebuie să aibă acces la 
o suprafață în aer liber cel puțin o treime 
din viața lor. În special, se asigură accesul 
permanent în timpul zilei la spații în aer 
liber de la o vârstă cât mai mică posibil 
din punct de vedere practic, ori de câte ori 
starea fiziologică și fizică permite acest 
lucru, cu excepția unor restricții temporare 
impuse pe baza legislației Uniunii;

(a) găinile ouătoare și păsările de curte 
pentru îngrășare trebuie să aibă acces la o 
suprafață în aer liber cel puțin o treime din 
viața lor, cu excepția unor restricții 
temporare impuse pe baza legislației 
Uniunii; 

Or. fr

Justificare

Din motive sanitare nu este permis accesul în exterior pentru puii cu vârsta mai mică de 
18 săptămâni care devin ulterior găini ouătoare (imunizarea nu este garantată și există riscul 
de salmonella și micoplasmă). Întrucât stadiul de pui reprezintă o treime din viața unui pui, 
aceste dispoziții nu împiedică permiterea accesului în aer liber în cea mai mare parte a vieții 
animalului.

Amendamentul 1251
Michel Dantin, Angélique Delahaye

Propunere de regulament
Anexa II – partea II – punctul 2.4.6 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) păsările de curte trebuie să aibă acces la 
o suprafață în aer liber cel puțin o treime 
din viața lor. În special, se asigură accesul 
permanent în timpul zilei la spații în aer 
liber de la o vârstă cât mai mică posibil 
din punct de vedere practic, ori de câte ori 
starea fiziologică și fizică permite acest 
lucru, cu excepția unor restricții temporare 

(a) găinile ouătoare și păsările de curte
pentru îngrășare trebuie să aibă acces la o 
suprafață în aer liber cel puțin o treime din 
viața lor, cu excepția unor restricții 
temporare impuse pe baza legislației 
Uniunii;
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impuse pe baza legislației Uniunii;

Or. fr

Amendamentul 1252
Norbert Erdős

Propunere de regulament
Anexa II – partea II – punctul 2.4.6– paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) păsările de curte trebuie să aibă acces 
la o suprafață în aer liber cel puțin o treime 
din viața lor. În special, se asigură accesul 
permanent în timpul zilei la spații în aer 
liber de la o vârstă cât mai mică posibil 
din punct de vedere practic, ori de câte ori 
starea fiziologică și fizică permite acest 
lucru, cu excepția unor restricții temporare 
impuse pe baza legislației Uniunii;

(a) găini ouătoare și păsările pentru 
îngrășare trebuie să aibă acces la o 
suprafață în aer liber cel puțin o treime din 
viața lor, cu excepția unor restricții 
temporare impuse pe baza legislației 
Uniunii;

Or. xm

Justificare

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)

Amendamentul 1253
Anja Hazekamp, Stefan Eck

Propunere de regulament
Anexa II – partea II – punctul 2.4.6– paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) păsările de curte trebuie să aibă acces la 
o suprafață în aer liber cel puțin o treime

(a) păsările de curte trebuie să aibă acces la 
o suprafață în aer liber cel puțin pentru cea 
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din viața lor. În special, se asigură accesul 
permanent în timpul zilei la spații în aer 
liber de la o vârstă cât mai mică posibil din 
punct de vedere practic, ori de câte ori 
starea fiziologică și fizică permite acest 
lucru, cu excepția unor restricții temporare 
impuse pe baza legislației Uniunii;

mai mare parte din viața lor. În special, se 
asigură accesul permanent în timpul zilei la 
spații în aer liber de la o vârstă cât mai 
mică posibil din punct de vedere practic, 
ori de câte ori starea fiziologică și fizică 
permite acest lucru, cu excepția situațiilor 
în care condițiile meteorologice sunt 
nefavorabile sau unor restricții temporare 
impuse pe baza legislației Uniunii;

Or. en

Amendamentul 1254
Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot

Propunere de regulament
Anexa II – partea II – punctul 2.4.6 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) suprafețele în aer liber pentru păsările 
de curte sunt în cea mai mare parte 
acoperite cu vegetație alcătuită dintr-o 
gamă diversă de plante, sunt prevăzute cu 
instalații de protecție și permit accesul 
ușor al păsărilor la un număr adecvat de 
adăpătoare. Vegetația de pe suprafața în 
aer liber trebuie recoltată și îndepărtată la 
intervale regulate pentru a se reduce 
posibilitatea creării unor surplusuri de 
nutrienți. Suprafețele în aer liber nu trebuie 
să se întindă dincolo de o rază de 150 m de 
la cea mai apropiată trapă a adăpostului 
păsărilor de curte. Cu toate acestea, este 
permisă o prelungire de până la 350 m de 
la trapa cea mai apropiată a adăpostului 
păsărilor de curte, cu condiția ca un număr 
suficient de adăposturi și de adăpătoare să 
fie uniform repartizate pe toată suprafața în 
aer liber, existând cel puțin patru 
adăposturi pe hectar;

(b) suprafețele în aer liber pentru păsările 
de curte sunt în cea mai mare parte 
acoperite cu vegetație. Vegetația de pe 
suprafața în aer liber trebuie recoltată și 
îndepărtată la intervale regulate pentru a se 
reduce posibilitatea creării unor surplusuri 
de nutrienți. Suprafețele în aer liber nu 
trebuie să se întindă dincolo de o rază de 
150 m de la cea mai apropiată trapă a 
adăpostului păsărilor de curte. Cu toate 
acestea, este permisă o prelungire de până 
la 350 m de la trapa cea mai apropiată a 
adăpostului păsărilor de curte, cu condiția 
ca un număr suficient de adăposturi sau de 
vegetație alcătuită din arbuști/arbori să fie 
uniform repartizate pe toată suprafața în 
aer liber, existând cel puțin patru 
adăposturi sau tufișuri pe hectar;

Or. fr

Justificare

Les variétés de plantes qui peuvent être sur un parcours dépendent avant tout de la région de 
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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.

Amendamentul 1255
Norbert Erdős

Propunere de regulament
Anexa II – partea II – punctul 2.4.6 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) suprafețele în aer liber pentru păsările 
de curte sunt în cea mai mare parte 
acoperite cu vegetație alcătuită dintr-o 
gamă diversă de plante, sunt prevăzute cu 
instalații de protecție și permit accesul 
ușor al păsărilor la un număr adecvat de 
adăpătoare. Vegetația de pe suprafața în 
aer liber trebuie recoltată și îndepărtată la 
intervale regulate pentru a se reduce 
posibilitatea creării unor surplusuri de 
nutrienți. Suprafețele în aer liber nu trebuie 
să se întindă dincolo de o rază de 150 m de 
la cea mai apropiată trapă a adăpostului 
păsărilor de curte. Cu toate acestea, este 
permisă o prelungire de până la 350 m de 
la trapa cea mai apropiată a adăpostului 
păsărilor de curte, cu condiția ca un număr 
suficient de adăposturi și de adăpătoare să 
fie uniform repartizate pe toată suprafața în 
aer liber, existând cel puțin patru 
adăposturi pe hectar;

(b) suprafețele în aer liber pentru păsările 
de curte sunt în cea mai mare parte 
acoperite cu vegetație alcătuită dintr-o 
gamă diversă de plante. Vegetația de pe 
suprafața în aer liber trebuie recoltată și 
îndepărtată la intervale regulate pentru a se 
reduce posibilitatea creării unor surplusuri 
de nutrienți. Suprafețele în aer liber nu 
trebuie să se întindă dincolo de o rază de 
150 m de la cea mai apropiată trapă a 
adăpostului păsărilor de curte. Cu toate 
acestea, este permisă o prelungire de până 
la 350 m de la trapa cea mai apropiată a 
adăpostului păsărilor de curte, cu condiția 
ca un număr suficient de adăposturi, de 
suprafețe acoperite cu arbuști sau 
împădurite să fie uniform repartizate pe 
toată suprafața în aer liber, existând cel 
puțin patru adăposturi sau suprafețe 
acoperite cu arbuști pe hectar;

Or. xm

Justificare

The varieties of plants that can be found on open-air spaces depends primarily on the place of 
the production and its climate. The regulation must not impose "a wide range of plants" at the 
risk of having exotic varieties harmful to the environment. The presence of drinking troughs 
on the on open-air runs attracts wild birds and causes a significant risk in case of an avian 
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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.

Amendamentul 1256
Anja Hazekamp, Stefan Eck

Propunere de regulament
Anexa II – partea II – punctul 2.4.6 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) suprafețele în aer liber pentru păsările 
de curte sunt în cea mai mare parte 
acoperite cu vegetație alcătuită dintr-o 
gamă diversă de plante, sunt prevăzute cu 
instalații de protecție și permit accesul ușor 
al păsărilor la un număr adecvat de 
adăpătoare. Vegetația de pe suprafața în aer 
liber trebuie recoltată și îndepărtată la 
intervale regulate pentru a se reduce 
posibilitatea creării unor surplusuri de 
nutrienți. Suprafețele în aer liber nu trebuie 
să se întindă dincolo de o rază de 150 m de 
la cea mai apropiată trapă a adăpostului 
păsărilor de curte. Cu toate acestea, este 
permisă o prelungire de până la 350 m de 
la trapa cea mai apropiată a adăpostului 
păsărilor de curte, cu condiția ca un număr 
suficient de adăposturi și de adăpătoare să 
fie uniform repartizate pe toată suprafața în 
aer liber, existând cel puțin patru 
adăposturi pe hectar;

(b) suprafețele în aer liber pentru păsările 
de curte sunt în cea mai mare parte 
acoperite cu vegetație alcătuită dintr-o 
gamă diversă de plante, sunt prevăzute cu 
instalații de protecție în număr suficient 
pentru a permite accesul ușor al păsărilor 
la un număr adecvat de adăpătoare.
Instalațiile de protecție trebuie să permită 
animalelor să se ascundă. Vegetația de pe 
suprafața în aer liber trebuie recoltată și 
îndepărtată la intervale regulate pentru a se 
reduce posibilitatea creării unor surplusuri 
de nutrienți. Suprafețele în aer liber nu 
trebuie să se întindă dincolo de o rază de 
150 m de la cea mai apropiată trapă a 
adăpostului păsărilor de curte. Cu toate 
acestea, este permisă o prelungire de până 
la 350 m de la trapa cea mai apropiată a 
adăpostului păsărilor de curte, cu condiția 
ca un număr suficient de adăposturi și de 
adăpătoare să fie uniform repartizate pe 
toată suprafața în aer liber, existând cel 
puțin patru adăposturi pe hectar;

Or. en

Amendamentul 1257
Anja Hazekamp, Stefan Eck

Propunere de regulament
Anexa II – partea II – punctul 2.4.6 – paragraful 1 – litera d
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) dacă sunt ținute în interior din cauza 
unor restricții sau a unor obligații impuse 
în baza legislației UE, păsările de curte 
trebuie să aibă acces în permanență la 
cantități suficiente de furaje grosiere și la 
materiale corespunzătoare pentru a-și putea 
satisface nevoile etologice.

(d) dacă sunt ținute în interior, inclusiv din 
cauza unor restricții sau a unor obligații 
impuse în baza legislației UE, păsările de 
curte trebuie să aibă acces permanent la o 
verandă (spațiu de mișcare situat în 
exterior), precum și la cantități suficiente 
de furaje grosiere și la materiale 
corespunzătoare pentru a-și putea satisface 
nevoile etologice;

Or. en

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

Propunere de regulament
Anexa II – partea II – punctul 2.4.7 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Este interzisă deplumarea păsărilor de 
curte vii.

Sunt interzise hrănirea forțată și
deplumarea păsărilor de curte vii.

Or. en

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

Propunere de regulament
Anexa II – partea II – punctul 2.4.7 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2.3.4a. Se interzice mutilarea păsărilor de 
curte, inclusiv castrarea și debecarea. 
Procedurile chirurgicale sunt permise 
numai în cazuri rare, de la caz la caz/pe 
bază individuală, și numai din 
considerente/motive valabile legate de 
bunăstarea animalelor. În astfel de 
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cazuri, durerea și suferința sunt 
împiedicate prin utilizarea unor mijloace 
de anestezie și analgezice prelungite 
adecvate. Procedurile sunt efectuate 
numai la vârsta cea mai adecvată, de 
către un medic chirurg veterinar. După 
caz, se aplică alternative nechirurgicale, 
inclusiv utilizarea unor rase adecvate și 
aplicarea unor practici de întreținere care 
abordează preocupările specifice asociate 
creșterii de masculi (întregi) necastrați.

Or. en

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

Propunere de regulament
Anexa II – partea II – punctul 2.4.7 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2.4.7a. Se interzice mutilarea păsărilor de 
curte, inclusiv castrarea și debecarea.

Or. en

Amendamentul 1261
Clara Eugenia Aguilera García

Propunere de regulament
Anexa II – partea II – punctul 2.5.5– paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) stupinele se amplasează în zone care 
asigură surse de nectar și de polen constând 
în principal în culturi produse în mod 
ecologic sau, după caz, în vegetație 
spontană sau în păduri ori în culturi 
gestionate în mod neecologic care sunt 
tratate doar prin metode cu impact scăzut 
asupra mediului;

(a) stupinele se amplasează în zone care 
asigură surse de nectar și de polen constând 
în principal în culturi produse în mod 
ecologic sau, după caz, în vegetație 
spontană sau în păduri ori în culturi 
gestionate în mod neecologic care sunt 
tratate doar prin metode cu impact scăzut 
asupra mediului echivalente celor 
prevăzute la articolele 28 și 30 din 
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Regulamentul (UE) nr. 1305/2013;

Or. es

Justificare

Terminologia necesită o clarificare.

Amendamentul 1262
Jens Rohde

Propunere de regulament
Anexa II – partea II – punctul 2.5.5 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) amplasarea stupinelor se face în așa 
fel încât, pe o rază de 3 km de la locul 
unde se află stupina, sursele de nectar și 
de polen să constea în principal în culturi 
produse prin metode ecologice sau în 
vegetație spontană ori în culturi tratate 
prin metode cu impact scăzut asupra 
mediului echivalente celor prevăzute la 
articolele 28 și 30 din Regulamentul (UE)
nr. 1305/2013, care nu pot afecta 
calificarea producției apicole drept 
ecologică. Aceste cerințe nu se aplică
atunci când plantele nu sunt înflorite sau 
stupii sunt inactivi;

(c) Ar trebui elaborate orientări de către 
grupul de experți al Comisiei, EGTOP;

Or. en

Justificare

Este necesară continuare armonizării cu privire la amplasarea stupinelor. Nu este clar care 
este întinderea unei suprafețe convenționale de teren care poate fi acceptată și care sunt 
tipurile de culturi convenționale și sursele de nectar și polen permise pe o rază de 3 km. În 
cadrul statelor membre au fost observate diferite interpretări.

Amendamentul 1263
Jens Rohde

Propunere de regulament
Anexa II – partea II – punctul 2.5.5 – paragraful 1 – litera d
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) stupii și materialele utilizate în 
apicultură sunt fabricate în principal din 
materiale naturale care nu prezintă niciun 
risc de contaminare pentru mediu sau 
pentru produsele apicole;

(d) stupii și materialele utilizate în 
apicultură sunt fabricate în principal din 
materiale care nu prezintă niciun risc de 
contaminare pentru mediu sau pentru 
produsele apicole;

Or. en

Justificare

Apicultorii ecologici ar trebui să poată folosi stupi moderni fabricați din materiale mai 
ușoare. Stupii din styrofoam și alte produse similare sunt folosiți cu succes în apicultura 
convențională, fără a pune în pericol securitatea alimentelor sau sănătatea animalelor.

Amendamentul 1264
Franc Bogovič

Propunere de regulament
Anexa II – partea II – punctul 2.6 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2.6. Creșterea de cerbi lopătari, mufloni și 
cerbi roșii

2.6.1. Conversia

Cerbii lopătari, muflonii și cerbii roșii și 
produsele derivate din aceștia pot fi 
considerate ecologice cu o perioadă de 
conversie de cel puțin 6 luni pentru cerbii 
lopătari și mufloni și de 12 luni pentru 
cerbii roșii.

2.6.2. Condiții specifice privind 
adăpostirea și densitatea animalelor

Următoarele norme se aplică cu privire la 
condițiile de adăpostire și densitate:

(a) Cerbii lopătari, muflonii și cerbii roșii 
sunt crescuți în țarcurile menționate la 
litera (f). Dimensiunea minimă a unui 
țarc trebuie să fie de un hectar pentru un 
cerb lopătar sau muflon și de două 
hectare pentru cerbul roșu. În cazul în 
care într-un țarc sunt crescute mai multe 
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specii, dimensiunea minimă a țarcului 
este de trei hectare;

(b) Trebuie asigurată posibilitatea 
împărțirii în două padocuri a fiecărui 
țarc. Dimensiunea minimă a unui țarc 
este de jumătate de hectar pentru cerbul 
lopătar și muflon și de cel puțin un hectar 
pentru cerbul roșu sau mai multe specii 
crescute într-un țarc comun;

(c) Animalele trebuie să trăiască în 
grupuri sociale. Numărul minim de 
animale adulte dintr-un țarc trebuie să 
includă trei femele și un mascul pentru 
fiecare specie de animal. Limita 
superioară a numărului de animale pe 
hectar într-un țarc este:

(i) cerb lopătar și muflon: 10 animale 
adulte pe hectar;

(ii) cerb roșu: 5 animale adulte pe hectar;

(d) Animalele care sunt crescute în 
cireadă sunt incluse în grup astfel cum se 
prevede la paragraful precedent în primul 
an de viață; 

(e) Creșterea separată a animalelor nu 
este permisă, cu excepția cazului în care 
există o limită de timp și există un motiv 
valabil precum prevenirea unei boli sau 
un tratament veterinar;

(f) Țarcurile fac obiectul următoarelor 
dispoziții:

(i) Un țarc înseamnă o incintă care 
trebuie să includă o parte în care 
animalelor să li se asigure protecție 
împotriva condițiilor meteorologice. 
Creșterea ecologică a animalelor într-un 
țarc cu sol foarte umed sau mlăștinos nu 
este permisă;

(ii) Trebuie asigurat pășunat natural în 
țarc în perioada de vegetație. Nu sunt 
permise țarcurile care nu pot asigura 
furaje în perioada de vegetație.

(iii) Animalele trebuie să aibă locuri de 
refugiu și adăposturi;

(iv) Animalele trebuie să li se asigure o 
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metodă naturală de tratare a copitelor. 
Dacă acest lucru nu este suficient din 
cauza compoziției solului, trebuie 
asigurarea acestui lucru prin intermediul 
altor măsuri adecvate (consolidarea 
solului din jurul locurilor de hrănire);

(v) În țarcurile destinate cerbilor roșii, 
animalele trebuie să se poată rostogoli în 
noroi pentru a asigura îngrijirea pielii și 
reglarea temperaturii corpului;

(vi) Locuri de hrănire trebuie să fie 
instalate în zone protejate de intemperii și 
accesibile atât pentru animale, cât și 
pentru persoanelor care le îngrijesc. Solul 
pe care sunt situate locurile de hrănire 
trebuie să fie consolidate, iar aparatul de 
hrănire trebuie să fie prevăzut cu un 
acoperiș;

(vii) Dacă nu se poate asigura accesul 
permanent la hrană, locurile de hrănire 
trebuie să fie concepute astfel încât toate 
animalele să se poată hrăni în același 
timp;

(viii) Gardurile exterioare și interioare 
trebuie să fie vizibile pentru animale, 
astfel că animalele să nu se rănească. 
Gardurile nu trebuie să aibă unghiuri 
ascuțite;

(ix) Gardurile unui țarc trebuie să aibă o 
înălțime de cel puțin 1,8 metri pentru 
cerbii lopătari și mufloni și de cel puțin 
doi metri pentru cerbii roșii. Aceste 
înălțimi nu se aplică gardurilor din 
interiorul țarcurilor pentru crearea de 
padocuri;

(x) În timpul perioadei de vegetație, 
animalelor trebuie li se asigure pășunatul 
în interiorul țarcurilor;

(xi) Furajele sunt permise numai în cazul 
în care pășunatul este limitat ca urmare a 
condițiilor meteorologice nefavorabile;

(xii) Animalelor crescute într-un țarc 
trebuie li se asigure surse de apă. În cazul 
în care nu există o sursă de apă ușor 
accesibilă pentru animale, trebuie 
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prevăzute locuri cu apă.

Or. sl

Justificare

Consumatorii solicită din ce în ce mai mult produse din vânat și iepure. Acesta este motivul 
pentru care ar trebui introduse, de asemenea, norme referitoare la creșterea de cerbi, 
mufloni, cerbi lopătari și de iepuri la nivelul UE.

Amendamentul 1265
Ricardo Serrão Santos

Propunere de regulament
Anexa II – partea III – paragraful 1 – punctul 9 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

9a. „Pescuitul durabil”: extracția
resurselor acvatice vii care pot fi 
menținute pe termen nelimitat fără a 
reduce capacitatea speciilor-țintă de a 
menține niveluri de populație sănătoasă și
fără impacturi negative asupra altor 
specii din ecosistem sau în propriile
habitate în sensul Directivei-cadru privind 
apa sau a Directivei-cadru privind 
strategia pentru mediul marin 73a, în 
funcție de caz.

__________________
73a Directiva 2006/113/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 12 decembrie 2006 privind calitatea 
apelor conchilicole (JO L 376, 
27.12.2006, p. 14) și, respectiv, 
Directiva 2008/56/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 
17 iunie 2008 de instituire a unui cadru 
de acțiune comunitară în domeniul 
politicii privind mediul marin (Directiva-
cadru privind strategia pentru mediul 
marin) (JO L 164, 25.6.2008, p. 19).

Or. pt
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Amendamentul 1266
Ricardo Serrão Santos

Propunere de regulament
Anexa II – partea III – punctul 2.6 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. 6a. Exploatațiile de producție ecologică
de alge marine și de animale marine de 
acvacultură nu prezintă riscuri pentru 
speciile în privința cărora există un
interes de conservare.

Or. pt

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

Propunere de regulament
Anexa II – partea III – punctul 3.2.1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) zonele de creștere au o stare ecologică 
foarte bună, astfel cum este definită de 
Directiva 2000/60/CE9, și nu sunt 
neadecvate din punctul de vedere al 
sănătății;

(a) zonele de creștere au o stare ecologică 
foarte bună, astfel cum este definită de 
Directiva 2000/60/CE9, sau o stare 
ecologică bună echivalentă zonelor de 
producție din categoriile A și B prevăzute 
în Regulamentul (CE) nr. 854/200410, și 
nu sunt neadecvate din punctul de vedere al 
sănătății;

__________________ __________________
9 Directiva 2006/113/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 
12 decembrie 2006 privind calitatea 
apelor conchilicole (JO L 376, 
27.12.2006, p. 14).

9 Directiva 2000/60/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 
23 octombrie 2000 de stabilire a unui 
cadru de politică comunitară în domeniul 
apei (JO L 327, 22.12.2000, p. 1).
10 Regulamentul (CE) nr. 854/2004 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 29 aprilie 2004 de stabilire a normelor 
specifice de organizare a controalelor 
oficiale privind produsele de origine 
animală destinate consumului uman 
(JO L 139, 30.4.2004). 
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Or. fr

Justificare

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.

Amendamentul 1268
Alain Cadec, Michel Dantin

Propunere de regulament
Anexa II – partea III – punctul 3.2.1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) zonele de creștere au o stare ecologică 
foarte bună, astfel cum este definită de 
Directiva 2000/60/CE9, și nu sunt 
neadecvate din punctul de vedere al 
sănătății;

(a) zonele de creștere au o stare ecologică 
foarte bună, astfel cum este definită de 
Directiva 2000/60/CE9, sau o stare 
ecologică bună echivalentă zonelor de 
producție din categoriile A și B prevăzute 
în Regulamentului (CE) nr. 854/2004, și 
nu sunt neadecvate din punctul de vedere al 
sănătății;

__________________ __________________
9 Directiva 2006/113/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 
12 decembrie 2006 privind calitatea apelor 
conchilicole (JO L 376, 27.12.2006, p. 14).

9 Directiva 2006/113/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 
12 decembrie 2006 privind calitatea apelor 
conchilicole (JO L 376, 27.12.2006, p. 14).

Or. fr

Amendamentul 1269
Ricardo Serrão Santos
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Propunere de regulament
Anexa II – partea III – punctul 3.2.1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) zonele de creștere au o stare ecologică 
foarte bună, astfel cum este definită de 
Directiva 2000/60/CE9, și nu sunt 
neadecvate din punctul de vedere al 
sănătății

(a) zonele de creștere au o stare ecologică 
foarte bună, astfel cum este definită de 
Directiva 2000/60/CE9 sau o stare 
ecologică bună, astfel cum se definește în 
Directiva 2008/56/CE9a și nu sunt 
neadecvate din punctul de vedere al 
sănătății.

__________________ __________________
9a Directiva 2008/56/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 
17 iunie 2008 de instituire a unui cadru 
de acțiune comunitară în domeniul 
politicii privind mediul marin (Directiva-
cadru privind strategia pentru mediul 
marin) (JO L 164, 25.6.2008, p. 19).

9 Directiva 2006/113/CE a Parlamentului
European și a Consiliului din 
12 decembrie 2006 privind calitatea apelor 
conchilicole (JO L 376, 27.12.2006, p. 14).

9 Directiva 2006/113/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 
12 decembrie 2006 privind calitatea apelor 
conchilicole (JO L 376, 27.12.2006, p. 14).

Or. pt

Justificare

Operațiunile în materie de acvacultură pot avea loc în mediul marin și ar trebui, în aceste 
cazuri, să se ia în considerare legislația de mediu relevantă, inclusiv Directiva-cadru privind 
strategia pentru mediul marin.

Amendamentul 1270
Alain Cadec, Michel Dantin

Propunere de regulament
Anexa II – partea III – punctul 3.2.2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) pentru a se asigura menținerea unui 
fond genetic extins, culegerea algelor 
marine tinere în zonele de creștere 
spontană trebuie să aibă loc cu regularitate, 
în scopul de a suplimenta stocul cultivat în 

(b) pentru a se asigura menținerea unui 
fond genetic extins, culegerea algelor 
marine în zonele de creștere spontană 
trebuie să aibă loc cu regularitate, în scopul 
de a menține și de a dezvolta diversitatea 
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interior; stocurilor cultivate în interior;

Or. fr

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

Propunere de regulament
Anexa II – partea III – punctul 3.2.2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) pentru a se asigura menținerea unui 
fond genetic extins, culegerea algelor 
marine tinere în zonele de creștere 
spontană trebuie să aibă loc cu regularitate, 
în scopul de a suplimenta stocul cultivat în 
interior;

(b) pentru a se asigura menținerea unui 
fond genetic extins, culegerea algelor 
marine în zonele de creștere spontană 
trebuie să aibă loc cu regularitate, în scopul 
de a menține și de a dezvolta diversitatea 
stocurilor cultivate în interior;

Or. fr

Justificare

Pentru a asigura menținerea diversității genetice, algele marine de orice vârstă pot fi 
cultivate în zonele de creștere spontană: astfel se propune eliminarea calificativului „tinere”. 
Propunerea de modificare următoare „menținerea și dezvoltarea diversității” poate permite 
clarificarea obiectivului normei de producție.

Amendamentul 1272
Alain Cadec, Michel Dantin

Propunere de regulament
Anexa II – partea III – punctul 3.4.4

Textul propus de Comisie Amendamentul

3.4.4. În cazul în care algele marine sunt 
recoltate dintr-o zonă de recoltare partajată 
sau comună, trebuie să fie disponibile 
documente justificative din care să reiasă 
că întreaga recoltă este în conformitate cu 
prezentul regulament.

3.4.4. În cazul în care algele marine sunt 
recoltate dintr-o zonă de recoltare partajată 
sau comună, trebuie să fie disponibile 
documente justificative elaborate de 
autoritatea competentă desemnată de 
către statul membru din care să reiasă că 
întreaga recoltă este în conformitate cu 
prezentul regulament.
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Or. fr

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

Propunere de regulament
Anexa II – partea III – punctul 3.4.4

Textul propus de Comisie Amendamentul

3.4.4. În cazul în care algele marine sunt 
recoltate dintr-o zonă de recoltare partajată 
sau comună, trebuie să fie disponibile 
documente justificative din care să reiasă 
că întreaga recoltă este în conformitate cu 
prezentul regulament.

3.4.4. În cazul în care algele marine sunt 
recoltate dintr-o zonă de recoltare partajată 
sau comună, trebuie să fie disponibile 
documente justificative elaborate de 
autoritatea competentă din care să reiasă 
că întreaga recoltă este în conformitate cu 
prezentul regulament.

Or. fr

Justificare

Această adăugare garantează intervenția autorității competente în ceea ce privește 
gestionarea biomasei algelor marine și vizează, de asemenea, încurajarea unei gestionări 
durabile a resurselor sălbatice și o structurare a recunoașterii algelor marine în statele 
membre.

Amendamentul 1274
Ivan Jakovčić

Propunere de regulament
Anexa II – partea III – punctul 4.1.2.1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) acvacultura ecologică se bazează pe 
creșterea de lor efective tinere provenite 
de la genitori ecologici și din exploatații 
ecologice;

(a) în scopuri de creștere, atunci când
acvacultura ecologică a efectivelor tinere 
nu este disponibilă, ca urmare a 
următoarelor restricții:

a) efectivele tinere ar trebui utilizate 
atunci când sunt disponibile;

b) cel puțin ultimele trei sferturi din 
durata ciclului de producție sunt 
monitorizate în conformitate cu sistemul 
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de gestiune ecologică.

Fiecare stat membru se asigură că este 
instituită o bază de date computerizată 
pentru enumerarea speciilor de 
acvacultură pentru care sunt disponibile 
efective tinere ecologice pe teritoriul său 
și a capacității de producție la nivelul 
exploatațiilor de acvacultură autorizate.

Comisia adoptă acte de punere în aplicare 
prin care stabilește detaliile tehnice 
privind instituirea bazei de date 
menționate la al doilea paragraf. 
Respectivele acte de punere în aplicare se 
adoptă conform examinării.

Or. en

Amendamentul 1275
Ricardo Serrão Santos

Propunere de regulament
Anexa II – partea III – punctul 4.1.2.1 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) În cazul în care este impracticabilă
obținerea de animale în condițiile
specificate la punctul 4.1.2.1 litera (a), 
acestea pot fi capturate în sălbăticie. 
Aceste animale se țin într-un sistem de 
gestionare ecologică pentru o perioadă de 
cel puțin trei luni înainte de a putea fi 
utilizate pentru reproducție.

Or. pt

Amendamentul 1276
Anja Hazekamp, Stefan Eck

Propunere de regulament
Anexa II – partea III – punctul 4.1.2.1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) într-o exploatație pot fi introduse (d) În producția ecologică nu se folosește 
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animale sălbatice capturate sau animale 
neecologice de acvacultură, în vederea 
îmbunătățirii stocului genetic. Aceste 
animale se țin într-un sistem de gestionare 
ecologică timp de cel puțin trei luni înainte 
de a putea fi utilizate pentru reproducție.

pește sălbatic capturat, inclusiv peștii 
folosiți pentru făina de pește, uleiul de 
pește provenit din pescăriile sălbatice și 
peștele sălbatic folosit în scopuri de 
ameliorare sau ca pește curățător. În mod 
excepțional, în cazul în care sursele 
alternative nu sunt disponibile în mod 
rezonabil, iar condițiile sunt adaptate la
nevoile speciilor, într-o exploatație pot fi 
introduse animale sălbatice capturate sau 
animale neecologice de acvacultură, în 
vederea îmbunătățirii adecvării stocului 
genetic. Aceste animale se țin într-un 
sistem de gestionare ecologică timp de cel 
puțin trei luni înainte de a putea fi utilizate 
pentru reproducție.

Or. en

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

Propunere de regulament
Anexa II – partea III – punctul 4.1.2.1 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) în scopul creșterii, recoltarea de 
puieți de pești din acvacultură este 
limitată în special la următoarele cazuri:

(i) afluxul natural de pește și de larve de 
pește sau de crustacee la umplerea 
iazurilor, a sistemelor de reținere și a 
țarcurilor;

(ii) puietul de anghilă europeană, cu 
condiția să existe un plan aprobat privind 
sistemul de gestionare pentru anghilă în 
exploatația respectivă și atât timp cât 
reproducerea artificială a anghilei nu este 
realizabilă;

(iii) repopularea cu pești mici sălbatici a 
altor specii decât anghila europeană în 
fermele de acvacultură extensivă în 
interiorul mlaștinilor, cum ar fi apele 
salmastre, regiunile mareice și lagunele 
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costiere, cu condiția ca:

- repopularea să fie conformă cu măsurile 
de gestionare aprobate de autoritățile 
relevante pentru a se asigura exploatarea 
durabilă a speciilor în cauză, și

- peștii să fie hrăniți în exclusivitate cu 
hrana disponibilă în mod natural în 
mediu.

Or. en

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

Propunere de regulament
Anexa II – partea III – punctul 4.1.2.1 – litera db (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(db) în scopuri de creștere și în cazul în 
care nu sunt disponibili puieți de 
acvacultură ecologică, statele membre pot 
autoriza utilizarea puieților neecologici, 
cu condiția ca ultimele două treimi din 
durata ciclului de producție să se realizeze 
în cadrul gestionării ecologice.

Or. en

Amendamentul 1279
Marian Harkin

Propunere de regulament
Anexa II – partea III – punctul 4.1.2.1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

4.1.2.1 a. În scopuri de creștere, atunci 
când acvacultura ecologică a efectivelor 
tinere nu este disponibilă, ca urmare a 
următoarelor restricții:

(a) efectivele tinere ar trebui utilizate 
atunci când sunt disponibile;
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(b) cel puțin ultimele trei sferturi din 
durata ciclului de producție sunt 
monitorizate în conformitate cu sistemul 
de gestiune ecologică.

Fiecare stat membru se asigură că este 
instituită o bază de date computerizată 
pentru enumerarea speciilor de 
acvacultură pentru care sunt disponibile 
efective tinere ecologice pe teritoriul său 
și a capacității de producție la nivelul 
exploatațiilor de acvacultură autorizate.

Comisia adoptă acte de punere în aplicare 
prin care stabilește detaliile tehnice 
privind instituirea bazei de date 
menționate la paragraful 2. Respectivele 
acte de punere în aplicare se adoptă în 
conformitate cu procedura de examinare 
menționată la articolul 37 alineatul (2).

Or. en

Amendamentul 1280
Ricardo Serrão Santos

Propunere de regulament
Anexa II – partea III – punctul 4.1.3.2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) zonele de creștere sunt într-o stare 
ecologică foarte bună, astfel cum este 
definită de Directiva 2000/60/CE.

(b) zonele de creștere sunt într-o stare 
ecologică foarte bună, astfel cum este 
definită de Directiva 2000/60/CE, sau într-
o stare ecologică bună, astfel cum se 
definește în Directiva 2008/56/CE.

Or. pt

Justificare

Operațiunile în materie de acvacultură pot avea loc în mediul marin și ar trebui, în aceste 
cazuri, să se ia în considerare legislația de mediu relevantă, inclusiv Directiva-cadru privind 
strategia pentru mediul marin.

Amendamentul 1281
Marian Harkin
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Propunere de regulament
Anexa II – partea III – punctul 4.1.3.3 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Astaxantina provenind în principal din 
surse ecologice, cum ar fi carapacele de 
crustacee ecologice, se poate utiliza în 
rația alimentară pentru somon și păstrăv 
în limita necesităților fiziologice ale 
acestora. În cazul în care nu sunt 
disponibile surse ecologice, pot fi utilizate 
surse naturale de astaxantină (precum 
drojdia Phaffia).

Or. en

Amendamentul 1282
Ivan Jakovčić, Jens Rohde

Propunere de regulament
Anexa II – partea III – punctul 4.1.3.3 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) Astaxantina provenind în principal din 
surse ecologice, cum ar fi carapacele de 
crustacee ecologice, se poate utiliza în 
rația alimentară pentru somon și păstrăv 
în limita necesităților fiziologice ale 
acestora. În cazul în care nu sunt 
disponibile surse ecologice, pot fi utilizate 
surse naturale de astaxantină (precum 
drojdia Phaffia).

Or. en

Amendamentul 1283
Anja Hazekamp, Stefan Eck

Propunere de regulament
Anexa II – partea III – punctul 4.1.4.1 – paragraful 1 – litera j
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(j) pentru controlul biologic al 
ectoparaziților, se utilizează de preferință 
peștii curățători.

(j) pentru controlul biologic al 
ectoparaziților, se utilizează de preferință 
peștii curățători, numai în cazul în care 
condițiile sunt adaptate la nevoile 
speciilor. Peștele sălbatic capturat ca 
pește curățător nu ar trebui folosit în 
producția ecologică în conformitate cu 
punctul 4.1.2.1. litera (d) din prezenta 
anexă.

Or. en

Amendamentul 1284
Jens Rohde

Propunere de regulament
Anexa II – partea III – punctul 4.1.4.2 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) utilizarea tratamentelor alopatice este 
limitată la două tratamente pe an, cu 
excepția vaccinărilor și a programelor 
obligatorii de eradicare. Cu toate acestea, 
în cazul unui ciclu de producție mai scurt 
de un an, se aplică o limită de un tratament 
alopatic. În cazul depășirii limitelor 
indicate pentru tratamentele alopatice, 
animalele de acvacultură în cauză nu se 
vând ca produse ecologice;

(d) utilizarea tratamentelor alopatice este 
limitată la două tratamente pe an, cu 
excepția vaccinărilor, a tratamentelor 
antiparazitare și a programelor obligatorii 
de eradicare. Cu toate acestea, în cazul 
unui ciclu de producție mai scurt de un an, 
se aplică o limită de un tratament alopatic. 
În cazul depășirii limitelor indicate pentru 
tratamentele alopatice, animalele de 
acvacultură în cauză nu se vând ca produse 
ecologice;

Or. en

Justificare

Paraziții sunt frecvent tratați cu produse caracterizate drept tratamente alopatice. Din acest 
motiv și pentru a se asigura coerența cu punctul 4.1.4.2. litera (e), se impune introducerea 
unei excepții la punctul 4.1.4.2. litera (d).

Amendamentul 1285
Marian Harkin
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Propunere de regulament
Anexa II – partea III – punctul 4.1.4.2 – paragraful 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) tratamentele pentru paraziți, fără a se 
include sistemele obligatorii de control 
realizate de statele membre, se limitează la 
două utilizări pe an sau la o utilizare pe 
an în cazul în care ciclul de producție este 
mai scurt de 18 luni;

eliminat

Or. en

Amendamentul 1286
Ivan Jakovčić

Propunere de regulament
Anexa II – partea III – punctul 4.1.4.2 – paragraful 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) tratamentele pentru paraziți, fără a se 
include sistemele obligatorii de control 
realizate de statele membre, se limitează la 
două utilizări pe an sau la o utilizare pe 
an în cazul în care ciclul de producție este 
mai scurt de 18 luni;

eliminat

Or. en

Amendamentul 1287
Marco Zullo, Rosa D'Amato

Propunere de regulament
Anexa II – partea III – punctul 4.1.5.3 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Acvacultura ar trebui să fie autorizată 
numai pentru speciile în cazul cărora 
cunoștințele privind normelor referitoare 
la nevoile lor există în mod suficient 
pentru a asigura aplicarea corectă.
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Or. it

Amendamentul 1288
Anja Hazekamp, Stefan Eck

Propunere de regulament
Anexa II – partea III – punctul 4.1.5.3 – paragraful 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Sunt folosite numai speciile și rasele cele 
mai adecvate. Se interzice piscicultura 
speciilor de pești solitari și prădători 
pentru care nu se pot îndeplini în 
captivitate cerințele în materie de 
solitudine și vânătoare.

Or. en

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

Propunere de regulament
Anexa II – partea III – punctul 4.1.6.6

Textul propus de Comisie Amendamentul

4.1.6.6. Trebuie să se ia măsuri adecvate 
pentru a se menține durata transportului 
animalelor de acvacultură la un nivel 
minim.

4.1.6.6. Trebuie să se ia măsuri adecvate 
pentru a se menține durata transportului 
animalelor de acvacultură la un nivel 
minim și să nu depășească 6 ore.

Or. en

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

Propunere de regulament
Anexa II – partea III – punctul 4.1.6.7

Textul propus de Comisie Amendamentul

4.1.6.7. Orice suferință pe durata întregii 4.1.6.7. Orice suferință pe durata întregii 



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

RO

vieți a animalului, inclusiv în momentul 
sacrificării, trebuie menținută la un nivel 
minim.

vieți a animalului, inclusiv în momentul 
transportului și sacrificării, trebuie evitată. 
Asomarea corespunzătoare și blândă în 
momentul sacrificării este obligatorie 
pentru toate animalele.

Or. en

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

Propunere de regulament
Anexa II – partea III – punctul 4.1.6.8

Textul propus de Comisie Amendamentul

4.1.6.8. Prin tehnicile de sacrificare, 
trebuie ca peștii să devină imediat 
inconștienți și insensibili la durere. 
Manipularea înainte de sacrificare se 
efectuează astfel încât să se evite leziunile, 
menținându-se, în același timp, suferința și 
stresul la un nivel minim. Atunci când se 
analizează cele mai bune metode de 
sacrificare, trebuie să se țină seama de 
diferențele dintre dimensiunile animalelor 
în momentul recoltării, dintre specii și 
dintre locurile de producție.

4.1.6.8. Asomarea în momentul 
sacrificării este obligatorie pentru toate 
animalele și face ca peștii să devină 
imediat inconștienți și insensibili la durere 
Manipularea înainte de sacrificare se 
efectuează astfel încât să se evite leziunile, 
menținându-se, în același timp, suferința și 
stresul la un nivel minim. Se interzice 
vânzarea de pește viu. Atunci când se 
analizează cele mai bune metode de 
sacrificare, trebuie să se țină seama de 
diferențele dintre dimensiunile animalelor 
în momentul recoltării, dintre specii și 
dintre locurile de producție. Se interzice 
sacrificarea prin exsanguinare a peștilor 
și expunerea la dioxid de carbon. 
Crustaceele sunt sacrificate doar prin 
metode care utilizează echipamente 
electrice de asomare/ucidere. Totodată, în 
regulament vor fi stabilite norme bine-
definite pentru o sacrificare blândă.

Or. en

Amendamentul 1292
Ricardo Serrão Santos
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Propunere de regulament
Anexa II – partea III – punctul 4.2.2 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) fermele de conchiliocultură ecologică 
trebuie să reducă la minimum riscurile la 
adresa speciilor în privința cărora există un 
interes de conservare.
Dacă se utilizează plase împotriva 
animalelor de pradă, acestea trebuie să fie 
astfel concepute încât să nu producă 
vătămări păsărilor scufundătoare;

(c) fermele de conchiliocultură ecologică 
trebuie să nu cauzeze riscuri la adresa 
speciilor în privința cărora există un interes 
de conservare.
Dacă se utilizează plase împotriva 
animalelor de pradă, acestea trebuie să fie 
astfel concepute încât să nu producă 
vătămări păsărilor scufundătoare;

Or. pt

Amendamentul 1293
Norbert Lins, Renate Sommer

Propunere de regulament
Anexa II – partea IV – punctul 1.1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1.1. Aditivii alimentari și furajeri, 
adjuvanții tehnologici și alte substanțe și 
ingrediente folosite la prelucrarea 
alimentelor sau a hranei pentru animale, 
precum și orice practică de prelucrare 
aplicată, cum ar fi afumarea, trebuie să 
respecte principiile bunelor practici de 
fabricație10.

1.1. Aditivii alimentari și furajeri, 
adjuvanții tehnologici și alte substanțe și 
ingrediente folosite la prelucrarea 
alimentelor sau a hranei pentru animale, 
precum și orice practică de prelucrare 
aplicată, cum ar fi afumarea, trebuie să 
respecte principiile bunelor practici de 
fabricație10. În afumarea de alimente, sunt 
preferabile procedurile care îndeplinesc 
cerințele de siguranță alimentară, de 
protecție a mediului și a resurselor.

__________________ __________________
10 Bunele practici de fabricație (BPF), 
astfel cum sunt definite la articolul 3 
litera (a) din Regulamentul (CE)
nr. 2023/2006 al Comisiei din 
22 decembrie 2006 privind buna practică 
de fabricație a materialelor și a obiectelor 
destinate să vină în contact cu produsele 
alimentare (JO L 384, 29.12.2006, p. 75).

10 Bunele practici de fabricație (BPF), 
astfel cum sunt definite la articolul 3 
litera (a) din Regulamentul (CE)
nr. 2023/2006 al Comisiei din 
22 decembrie 2006 privind buna practică 
de fabricație a materialelor și a obiectelor 
destinate să vină în contact cu produsele 
alimentare (JO L 384, 29.12.2006, p. 75).

Or. en
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Justificare

Generarea de fum într-un mod convențional produce emisii poluante în mediul înconjurător 
și creează reziduuri de substanțe nocive, cum ar fi gudronul și hidrocarburile aromatice 
policiclice (HAP) în produsele alimentare afumate. Din aceste motive, fondurile UE au 
sprijinit dezvoltarea de produse de afumare alternative. Utilizarea de fum purificat (fum 
curat) este mai sigur de a fi utilizat, având un impact mai mic asupra mediului (articolul 11 
din TFUE) și asupra sănătății [articolul 168 alineatul (1) din TFUE].

Amendamentul 1294
Maria Noichl

Propunere de regulament
Anexa II – partea IV – punctul 1.1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1.1. Aditivii alimentari și furajeri, 
adjuvanții tehnologici și alte substanțe și 
ingrediente folosite la prelucrarea 
alimentelor sau a hranei pentru animale, 
precum și orice practică de prelucrare 
aplicată, cum ar fi afumarea, trebuie să 
respecte principiile bunelor practici de 
fabricație10.

1.1. Aditivii alimentari și furajeri, 
adjuvanții tehnologici și alte substanțe și 
ingrediente folosite la prelucrarea 
alimentelor sau a hranei pentru animale, 
precum și orice practică de prelucrare 
aplicată, cum ar fi afumarea, trebuie să 
respecte principiile bunelor practici de 
fabricație10. În producția industrială, 
procedurile vor fi de preferat dacă sunt 
favorabile pentru păstrarea sănătății, a 
mediului și a resurselor, a siguranței 
alimentare și a siguranței la locul de 
muncă.

__________________ __________________
10 Bunele practici de fabricație (BPF), 
astfel cum sunt definite la articolul 3 
litera (a) din Regulamentul (CE)
nr. 2023/2006 al Comisiei din 
22 decembrie 2006 privind buna practică 
de fabricație a materialelor și a obiectelor 
destinate să vină în contact cu produsele 
alimentare (JO L 384, 29.12.2006, p. 75).

10 Bunele practici de fabricație (BPF), 
astfel cum sunt definite la articolul 3 
litera (a) din Regulamentul (CE)
nr. 2023/2006 al Comisiei din 
22 decembrie 2006 privind buna practică 
de fabricație a materialelor și a obiectelor 
destinate să vină în contact cu produsele 
alimentare (JO L 384, 29.12.2006, p. 75).

Or. de

Justificare

Spațiu liber
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Amendamentul 1295
Michel Dantin, Angélique Delahaye

Propunere de regulament
Anexa II – partea IV – punctul 1.1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1.1. Aditivii alimentari și furajeri, 
adjuvanții tehnologici și alte substanțe și 
ingrediente folosite la prelucrarea 
alimentelor sau a hranei pentru animale, 
precum și orice practică de prelucrare 
aplicată, cum ar fi afumarea, trebuie să 
respecte principiile bunelor practici de 
fabricație10.

1.1. Aditivii alimentari și furajeri, 
adjuvanții tehnologici și alte substanțe și 
ingrediente folosite la prelucrarea
alimentelor sau a hranei pentru animale, 
precum și orice practică de prelucrare 
aplicată, cum ar fi afumarea, trebuie să 
respecte principiile bunelor practici de 
fabricație10. În ceea ce privește afumarea 
alimentelor, operatorii trebuie să acorde 
prioritate utilizării de proceduri care să 
respecte siguranța alimentară, sănătatea 
consumatorilor, mediul, utilizarea 
economică a resurselor și securitatea la 
locul de muncă.

__________________ __________________
10 Bunele practici de fabricație (BPF), 
astfel cum sunt definite la articolul 3 
litera (a) din Regulamentul (CE)
nr. 2023/2006 al Comisiei din 
22 decembrie 2006 privind buna practică 
de fabricație a materialelor și a obiectelor 
destinate să vină în contact cu produsele 
alimentare (JO L 384, 29.12.2006, p. 75).

10 Bunele practici de fabricație (BPF), 
astfel cum sunt definite la articolul 3 
litera (a) din Regulamentul (CE)
nr. 2023/2006 al Comisiei din 
22 decembrie 2006 privind buna practică 
de fabricație a materialelor și a obiectelor 
destinate să vină în contact cu produsele 
alimentare (JO L 384, 29.12.2006, p. 75).

Or. fr

Amendamentul 1296
Franc Bogovič

Propunere de regulament
Anexa II – partea IV – punctul 1.6 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1.6a. Utilizarea tehnicilor, produselor și 
substanțelor produse cu ajutorul 
nanotehnologiei sunt interzise în 
producția de alimente și de furaje 
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procesate.

Or. sl

Amendamentul 1297
Michel Dantin, Angélique Delahaye

Propunere de regulament
Anexa II – partea IV – punctul 2.1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) produsul trebuie să fie obținut în 
principal din ingrediente agricole; pentru a 
stabili dacă un produs este obținut în 
principal din ingrediente agricole, nu se iau 
în considerare adaosul de apă și de sare;

(a) produsul trebuie să fie obținut în 
principal din ingrediente agricole și 
drojdie; pentru a stabili dacă un produs este 
obținut în principal din ingrediente 
agricole, nu se iau în considerare adaosul 
de apă și de sare;

Or. fr

Amendamentul 1298
Norbert Erdős

Propunere de regulament
Anexa II – partea IV – punctul 2.2.2 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) mineralele (inclusiv oligoelementele), 
vitaminele, aminoacizii și micronutrienți, 
autorizați numai în măsura în care 
utilizarea lor în alimentele în care sunt 
încorporați este obligatorie din punct de 
vedere legal.

(e) mineralele (inclusiv oligoelementele), 
vitaminele, aminoacizii și micronutrienți în 
scopuri alimentare, autorizați numai în 
măsura în care utilizarea lor este în 
conformitate cu dispozițiile 
Regulamentului (UE) nr. 609/2013 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 12 iunie 2013 privind alimentele 
destinate sugarilor și copiilor de vârstă 
mică, alimentele destinate unor scopuri 
medicale speciale și înlocuitorii unei diete 
totale pentru controlul greutății și de 
abrogare a Directivei 92/52/CEE a 
Consiliului, a Directivelor 96/8/CE, 
1999/21/CE, 2006/125/CE și 2006/141/CE 
ale Comisiei, a Directivei 2009/39/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
și a Regulamentelor (CE) nr. 41/2009 
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și (CE) nr. 953/2009 ale Comisiei

Or. hu

Justificare

Regulamentul privind agricultura ecologică trebuie să fie armonizat cu dispozițiile legislației 
alimentare generale. Acest amendament vizează armonizarea cu dispozițiile 
Regulamentului (UE) nr. 609/2013.

Amendamentul 1299
Norbert Lins, Albert Deß, Herbert Dorfmann

Propunere de regulament
Anexa II – partea IV – punctul 2.2.2 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) mineralele (inclusiv oligoelementele), 
vitaminele, aminoacizii și micronutrienți, 
autorizați numai în măsura în care 
utilizarea lor în alimentele în care sunt 
încorporați este obligatorie din punct de 
vedere legal.

(e) mineralele (inclusiv oligoelementele), 
vitaminele, aminoacizii și micronutrienți, 
pentru a îndeplini cerințele în materie de 
alimentare în cazul produselor alimentare 
destinate sugarilor și copiilor de vârstă 
mică și al alimentelor destinate unor 
scopuri medicale speciale în conformitate 
cu Regulamentul (UE) nr. 609/013 al 
Parlamentului European și al 
Consiliului1a.

__________________
1aRegulamentul (UE) nr. 609/2013 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 12 iunie 2013 privind alimentele 
destinate sugarilor și copiilor de vârstă 
mică, alimentele destinate unor scopuri 
medicale speciale și înlocuitorii unei diete 
totale pentru controlul greutății și de 
abrogare a Directivei 92/52/CEE a 
Consiliului, a Directivelor 96/8/CE, 
1999/21/CE, 2006/125/CE și 2006/141/CE 
ale Comisiei, a Directivei 2009/39/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
și Comisiei.

Or. en
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Justificare

Producția de produse ecologice trebuie să fie susținută la toate nivelurile; inclusiv pentru ca 
Regulamentul privind producția ecologică să fie menținut armonizat cu legislația alimentară 
generală; în special în vedere îndeplinirii cerințelor în materie de alimente în cazul 
produselor alimentare destinate sugarilor și copiilor de vârstă mică și alimentelor destinate 
unor scopuri medicale speciale.

Amendamentul 1300
Norbert Erdős

Propunere de regulament
Anexa II – partea IV – punctul 2.2.4 – litera b – punctul iii – liniuța 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

– alge, inclusiv alge marine; – alge, inclusiv alge marine și alge 
calcaroase Lithothamne;

Or. hu

Justificare

În mai multe state membre, algele calcaroase Lithothamne apar ca o componentă importantă 
pentru laptele ecologic alternativ (laptele de soia). Prin urmare, regulamentul privind 
agricultura ecologică trebuie să acopere și utilizarea algelor calcaroase Lithothamne.

Amendamentul 1301
Maria Noichl, Ismail Ertug, Susanne Melior

Propunere de regulament
Anexa II – partea II – punctul 2.2.4 – paragraful 1 – litera b – punctul iii – liniuța 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

– alge, inclusiv alge marine; – alge, inclusiv alge marine și alge 
calcaroase Lithothamnium;

Or. de

Justificare

Algele calcaroase Lithothamnium au un conținut ridicat de calciu și, prin urmare, sunt deja 
utilizate de statele membre ca ingrediente în producerea de alternative pentru lapte pe bază 
de plante organice. Așadar, trebuie să fie posibilă la nivelul UE utilizarea algelor calcaroase 
Lithothamnium în producția ecologică.
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Amendamentul 1302
Clara Eugenia Aguilera García

Propunere de regulament
Anexa II – partea IV – punctul 2.2.4 – punctul b – punctul iii – litera b – liniuța 1 a 
(nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

- lapacho;

Or. es

Justificare

Kombucha este un produs ecologic fabricat din ciuperci care fermentează. Unul dintre 
ingredientele utilizate este „lapacho”, care nu există în variantă ecologică.

Amendamentul 1303
Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot

Propunere de regulament
Anexa II – partea IV – punctul 2.5.5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2.2.5a. O aromă poate fi certificată din 
punct de vedere ecologic dacă îndeplinește 
următoarele condiții specifice aromelor:

- dacă este o aromă naturală în sensul 
articolului 16 alineatul (2) din 
Regulamentul (CE) nr. 1334/2008;

- dacă este compusă din ingrediente 
ecologice în proporție de cel puțin 95 % și 
a căror parte aromatizantă, exclusiv de 
origine agricolă, este ea însăși compusă 
din ingrediente ecologice în proporție de 
cel puțin 95 %;

- dacă baza aromei (în afară de sare, apă 
și aditivi autorizați) este compusă din 
ingrediente ecologice în proporție de 
100 %;

- dacă proporția maximă de 5 % de 
ingrediente agricole neecologice din 
partea aromatizantă fac în mod 
obligatoriu obiectul unei derogări 
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naționale temporare în conformitate cu 
anexa II partea II punctul 2.2.4 litera a.

Aroma ecologică trebuie, de asemenea, să 
respecte dispozițiile generale ale 
prezentului regulament pentru fabricarea 
alimentelor.

Or. fr

Justificare

Este important să existe o definiție armonizată a aromelor ecologice.

Amendamentul 1304
Marian Harkin

Propunere de regulament
Anexa II – partea IV – punctul 2.2.5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2.2.5 a. În plus față de cerințele stabilite 
în prezentul regulament, trebuie să fie 
îndeplinite următoarele cerințe 
suplimentare privind prelucrarea 
aromelor ecologice:

1. Numai extractele aromatizante și 
aromele naturale astfel cum sunt definite 
la articolul 16 alineatele (4) și (5) din 
Regulamentul (CE) nr. 1334/2008 sunt 
considerate arome ecologice.

2. În cazul aromelor ecologice, 95 %
dintre componentele aromei sunt 
ecologice.

3. Numai substanțele purtătoare ecologice 
sunt permise și incluse în calculul 
procentajului de ingrediente agricole.

4. Aditivii, solvenții și adjuvanții 
tehnologici se utilizează în formă 
ecologică dacă sunt disponibili.

Or. en
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Amendamentul 1305
Annie Schreijer-Pierik

Propunere de regulament
Anexa II – partea IV – punctul 2.2.5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2.2.5 a. În plus față de cerințele stabilite 
în prezentul regulament, trebuie să fie 
îndeplinite următoarele cerințe 
suplimentare privind prelucrarea 
aromelor ecologice:

1. Numai extractele aromatizante și 
aromele naturale astfel cum sunt definite 
la articolul 16 alineatele (4) și (5) din 
Regulamentul (CE) nr. 1334/2008 sunt 
considerate arome ecologice.

2. În cazul aromelor ecologice, 95 %
dintre componentele aromei sunt 
ecologice.

3. Numai substanțele purtătoare ecologice 
sunt permise și incluse în calculul 
procentajului de ingrediente agricole.

4. Aditivii, solvenții și adjuvanții 
tehnologici se utilizează în formă 
ecologică dacă sunt disponibili.

Or. en

Amendamentul 1306
Michel Dantin, Angélique Delahaye

Propunere de regulament
Anexa II – partea IV – punctul 2.5.5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2.2.5a. O aromă poate fi certificată din 
punct de vedere ecologic dacă respectă 
dispozițiile prezentului regulament cu 
privire la alimente, precum și următoarele 
condiții specifice:

1. este o aromă naturală în sensul 
articolului 16 alineatul (2) din 
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Regulamentul (CE) nr. 1334/2008;

2. este un compusă din ingrediente 
ecologice în proporție de cel puțin 95 % și 
a căror parte aromatizantă, exclusiv de 
origine agricolă, este ea însăși compusă 
din ingrediente ecologice în proporție de 
cel puțin 95 %;

3. baza aromei (în afară de sare, apă și 
aditivi autorizați) este compusă din 
ingrediente ecologice în proporție de 
100 %;

Or. fr

Amendamentul 1307
Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot

Propunere de regulament
Anexa II – partea IV – punctul 3.1

Textul propus de Comisie Amendamentul

3.1. Fără a se aduce atingere secțiunilor 1 
și 2 și interdicțiilor și restricțiilor specifice 
prevăzute la punctele 3.2-3.5, sunt 
permise numai practicile, procesele și 
tratamentele enologice utilizate înainte de 
data de 1 august 2010, ținând cont inclusiv 
de restricțiile prevăzute la articolul 80 și la 
articolul 83 alineatul (2) din 
Regulamentul (UE) nr. 1308/2013, precum 
și la articolele 3, 5-9 și 11-14 din 
Regulamentul (CE) nr. 606/2009 și în 
anexele la regulamentele respective.

3.1. Doar practicile, procesele și 
tratamentele enologice utilizate înainte de 
data de 1 august 2010, ținând cont inclusiv 
de restricțiile prevăzute la articolul 80 și la 
articolul 83 alineatul (2) din 
Regulamentul (UE) nr. 1308/2013, precum 
și la articolele 3, 5-9 și 11-14 din 
Regulamentul (CE) nr. 606/2009 și în 
anexele la regulamentele respective.

Or. fr

Justificare

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.
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Amendamentul 1308
Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot

Propunere de regulament
Anexa II – partea V – punctul 3.2

Textul propus de Comisie Amendamentul

3.2. Se interzice utilizarea următoarelor 
practici, procese și tratamente oenologice:

eliminat

(a) concentrarea parțială prin răcire, 
conform părții I secțiunea B.1 litera (c) 
din anexa VIII la Regulamentul (UE)
nr. 1308/2013;

(b) eliminarea anhidridei sulfuroase prin 
procedee fizice, în conformitate cu 
punctul 8 din anexa I A la 
Regulamentul (CE) nr. 606/2009;

(c) tratarea prin electrodializă pentru a se 
asigura stabilizarea tartrică a vinului, în 
conformitate cu punctul 36 din anexa I A 
la Regulamentul (CE) nr. 606/2009;

(d) dezalcoolizarea parțială a vinului în 
conformitate cu punctul 40 din anexa I A 
la Regulamentul (CE) nr. 606/2009;

(e) tratamentul cu schimbători de cationi 
pentru asigurarea stabilizării tartrice a 
vinului, în conformitate cu punctul 43 din 
anexa I A la Regulamentul (CE)
nr. 606/2009.

Or. fr

Justificare

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.



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

RO

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

Propunere de regulament
Anexa II – partea V – punctul 3.2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) eliminarea anhidridei sulfuroase prin 
procedee fizice, în conformitate cu 
punctul 8 din anexa I A la 
Regulamentul (CE) nr. 606/2009;

eliminat

Or. en

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

Propunere de regulament
Anexa II – partea V – punctul 3.2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) tratarea prin electrodializă pentru a se 
asigura stabilizarea tartrică a vinului, în 
conformitate cu punctul 36 din anexa I A 
la Regulamentul (CE) nr. 606/2009;

eliminat

Or. en

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

Propunere de regulament
Anexa II – partea V – punctul 3.2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) dezalcoolizarea parțială a vinului în 
conformitate cu punctul 40 din anexa I A 
la Regulamentul (CE) nr. 606/2009;

eliminat
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Or. en

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

Propunere de regulament
Anexa II – partea V – punctul 3.2 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) tratamentul cu schimbători de cationi 
pentru asigurarea stabilizării tartrice a 
vinului, în conformitate cu punctul 43 din 
anexa I A la Regulamentul (CE)
nr. 606/2009.

eliminat

Or. en

Amendamentul 1313
Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot

Propunere de regulament
Anexa II – partea V – punctul 3.3 – punctul a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) în cazul tratamentelor termice în 
conformitate cu punctul 2 din anexa I A la 
Regulamentul (CE) nr. 606/2009, 
temperatura nu depășește 70 °C;

(a) în cazul tratamentelor termice în 
conformitate cu punctul 2 din anexa I A la 
Regulamentul (CE) nr. 606/2009, 
temperatura nu depășește 75 °C;

Or. fr

Justificare

Termovinificarea facilitează pentru cultivatori posibilitatea gestionării problemele legate de 
recoltele de struguri alterate și reprezintă o alternativă interesantă în raport cu utilizarea 
anhidridei sulfurice. Renunțarea la utilizarea sulfului este mai benefică pentru sănătate și 
permite satisfacere cererilor în materie de export. Termovinificarea este un proces fizic care 
nu modifică compoziția vinului. Creșterea sa de la 70 la 75 °C ar optimiza această practică 
alternativă din punctul de vedere al rezultatelor.
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Amendamentul 1314
Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot

Propunere de regulament
Anexa II – partea V – punctul 3.4

Textul propus de Comisie Amendamentul

3.4. Înainte de 1 august 2015, Comisia 
reexaminează utilizarea următoarelor 
practici, procese și tratamente enologice 
în vederea eliminării lor treptate sau a 
impunerii unor restricții suplimentare cu 
privire la practicile respective:

eliminat

(a) tratamentele termice menționate la 
punctul 2 din anexa I A la 
Regulamentul (CE) nr. 606/2009;

(b) utilizarea de rășini schimbătoare de 
ioni menționată la punctul 20 din anexa I 
A la Regulamentul (CE) nr. 606/2009;

(c) osmoza inversă conform părții I 
secțiunea B.1 litera (b) din anexa VIII la 
Regulamentul (UE) nr. 1308/20133.

Or. fr

Justificare

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.

Amendamentul 1315
Marc Tarabella

Propunere de regulament
Anexa II – partea V – punctul 3.5 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

3.5a. Etichetarea vinurilor ecologice

Din motive de transparență în ceea ce îl 
privește pe consumator, următoarele 
informații trebuie să figureze pe etichetele 
vinurilor ecologice:

(a) adaosul de drojdie;

(b) conținutul de sulfiți în funcție de cele 
trei scale 0-50mg/l, 50-100mg/l, 100-150 
mg/l;

Or. fr

Amendamentul 1316
Marc Tarabella

Propunere de regulament
Anexa II – partea VI – punctul 1.2

Textul propus de Comisie Amendamentul

1.2. Alimentele ecologice sau hrana 
ecologică pentru animale nu trebuie să 
conțină concomitent drojdie ecologică și 
drojdie neecologică.

1.2. Alimentele ecologice sau hrana 
ecologică pentru animale nu trebuie să 
conțină concomitent drojdie ecologică și 
drojdie neecologică. Drojdia utilizată 
pentru vinificarea vinurilor ecologice 
trebuie să fie exclusiv de origine 
ecologică.

Or. fr

Amendamentul 1317
Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot

Propunere de regulament
Anexa II – partea VI – punctul 1.3 – punctul ba (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) adăugarea la substrat (calculat în 
substanță uscată) de extract sau de 
autolizat de drojdie neecologică în 
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proporție de 5 % este autorizată pentru 
producția de drojdie ecologică în măsura 
în care acestea nu sunt disponibile în 
formă ecologică. 

Or. fr

Justificare

Drojdia ecologică poate fi obținută din diferite substanțe cum ar fi extractele sau autolizatul 
de drojdie. Dacă aceste substanțe nu sunt disponibile în cantitate suficientă sub formă 
ecologică, acestea pot fi adăugate în proporție de până la 5 % prin utilizarea de extracte de 
drojdie convențională. În plus, utilizarea autolizatului de drojdie permite, de asemenea, 
înlocuirea fosfatului de amoniu interzis prin regulamentul privind producția ecologică în 
Statele Unite. Acestea ar permite eliminarea unui impas tehnic în ceea ce privește exportul 
pentru anumiți cultivatori ecologici.

Amendamentul 1318
Clara Eugenia Aguilera García

Propunere de regulament
Anexa II – partea VI – punctul 1.3 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) adăugarea unei cantități de până la 
5 % de extract sau autolizat de drojdie 
neecologică la substrat (calculat ca 
procent din substanța uscată) pentru 
producerea drojdiei ecologice.

Or. es

Justificare

Legislația actuală care reglementează producția de drojdie ecologică este restrânsă.

Amendamentul 1319
Michel Dantin, Angélique Delahaye

Propunere de regulament
Anexa II – partea VI – punctul 1.3 – punctul ba (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) adăugarea la substrat (calculat în 
substanță uscată) de extract sau de 
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autolizat de drojdie neecologică în 
proporție de 5 % este autorizată pentru 
producția de drojdie ecologică.

Or. fr

Amendamentul 1320
Norbert Lins

Propunere de regulament
Anexa II – partea VI – punctul 1.3 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) Adăugarea unei cantități de până la 
5% de extract sau autolizat de drojdie 
neecologică la substrat (calculat în 
substanță uscată) este permisă pentru 
producerea drojdiei ecologice.

Or. en

Justificare

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.

Amendamentul 1321
Jens Rohde

Propunere de regulament
Anexa II – partea VI – punctul 1.3 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) Adăugarea unei cantități de până la 
5% de extract sau autolizat de drojdie 
neecologică la substrat (calculat în 
substanță uscată) este permisă pentru 
producerea drojdiei ecologice.

Or. en
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Justificare

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.

Amendamentul 1322
Norbert Lins, Jens Gieseke

Propunere de regulament
Anexa Va (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Anexa Va

Norme specifice pentru un organism 
european de compensare

Secțiunea 1

MISIUNE ȘI SARCINI

1. Misiunea organismului de compensare

Pe piața producției ecologice aflată într-o 
creștere rapidă, organismul de 
compensare trebuie să stabilească condiții 
comune de bază pentru toți operatorii și 
pentru a se asigura o concurență loială 
între operatorii ecologici din Uniune și 
producătorii din țări terțe. Organismul de 
compensare trebuie să asigure un schimb 
continuu de informații relevante între 
operatori și autoritățile responsabile și să 
efectueze controalele necesare pentru a 
asigura buna funcționare a sectorului. La 
cererea Comisiei, organismul de 
compensare trebuie să prezinte, pornind 
de la rezultatele monitorizării, concluziile 
și consultările științifice cu părțile 
interesate din sectorul ecologic și cu alte 
părți interesate, evaluări privind 
modificarea dispozițiilor cuprinse în 
prezentul regulament sau în anexele la 
acesta.

2. Sarcinile organismului de compensare



AM\1066371RO.doc 107/107 PE560.821v01-00

RO

Organismul de compensare va avea 
următoarele sarcini:

(a) furnizarea de consiliere științifică și 
sprijin tehnic pentru o mai bună punere 
în aplicare și monitorizarea necesară a 
conformității cu prezentul regulament;

(b) compilarea, analizarea, găzduirea și 
sintetizarea datelor științifice și tehnice în 
conformitate cu prezentul regulament și 
în funcție de relevanța lor pentru punerea 
în aplicare a acestuia în statele membre și 
în țări terțe;

(c) crearea de proceduri de comunicare și 
de instrumente de comunicare și inițierea 
schimbului de date și de informații între 
organismul de compensare, statele 
membre și organismele de acreditare, în 
conformitate cu prezentul regulament;

(d) susținerea recunoașterii și 
monitorizării autorităților de control și 
organismelor de control din țări terțe;

(e) coordonarea punerii în aplicare 
uniforme a controalelor, precum și 
coordonarea informațiilor și măsurilor 
legate de încălcările suspectate care 
afectează mai multe state membre și țări 
terțe (articolul 20a și articolul 26b);

(f) administrarea și menținerea la zi a 
tuturor directoarelor relevante ale 
autorităților de control și organismelor de 
control recunoscute din țări terțe care au 
fost acreditate în conformitate cu 
articolul 29 alineatul (4);

(g) facilitarea și coordonarea autorizării 
normelor echivalente în conformitate cu 
articolul 30b și administrând și 
menținând la zi, în consecință, directorul 
de norme echivalente, inclusiv publicarea 
discrepanțelor cu reglementările juridice 
ale Uniunii;

(h) facilitarea și coordonarea 
procedurilor de evaluare a substanțelor și 
de revizuire a listelor de substanțe și de 
proceduri autorizate în conformitate cu 
articolul 19;
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(i) monitorizarea și coordonarea 
dezvoltării domeniului semințelor 
ecologice și a pieței pentru furaje 
ecologice;

Or. de

Justificare

Denumirea exactă a organismului de compensare și detalii privind structura acestuia vor 
trebui stipulate oriunde în cuprinsul prezentului regulament. Trebuie să se aibă în vedere 
dacă respectivele competențe ale departamentului relevant al Oficiului Alimentar și Veterinar 
(OAV) al Comisiei Europene poate fi modificat/extins pentru a include sarcinile sus-
menționate. Forța de muncă a departamentului menționat ar trebui să fie sporită în 
consecință. Aceasta ar putea împiedica crearea unei noi autorități.
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