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Predlog spremembe 1149
Elisabeth Köstinger, Norbert Lins

Predlog uredbe
Priloga II – del II – točka 2.1.1 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) 12 mesecev v primeru goveda za prirejo 
mesa, v vsakem primeru pa vsaj tri 
četrtine njihovega življenja;

(a) 12 mesecev v primeru goveda za prirejo 
mesa;

Or. de

Obrazložitev

Zaradi izvedljivosti teh določb se črta navedba obdobij življenja za govedo – enako kot za 
ovce in koze.

Predlog spremembe 1150
Jens Rohde

Predlog uredbe
Priloga II – del II – točka 2.1.1 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) 12 mesecev v primeru goveda za prirejo 
mesa, v vsakem primeru pa vsaj tri 
četrtine njihovega življenja;

(a) 12 mesecev v primeru goveda za prirejo 
mesa;

Or. en

Obrazložitev

Dodatna zahteva, da morajo živali izpolnjevati pravila o ekološki reji vsaj tri četrtine svojega 
življenja, otežujejo prodajo ekološkega mesa iz preusmerjenih krav mlekaric. Zahteva se 
nikoli ne bo uporabljala v vseh primerih. Tudi zelo stare krave se lahko preusmerijo v dveh 
letih pri uporabi hkratne preusmeritve zemljišča in živali. Zato ta upravna obremenitev ni 
logična. Predlagali bomo poenostavitev ter jasno in natančno obdobje preusmeritve. Za 
govedo bi moralo zadostovati dvanajstmesečno obdobje preusmeritve.

Predlog spremembe 1151
Marian Harkin
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Predlog uredbe
Priloga II – del II – točka 2.1.2 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) ne glede na točko (a) imajo samci 
goveda, starejši od enega leta, dostop do 
paše ali površine za gibanje na prostem;

(b) ne glede na točko (a) imajo biki, starejši 
od enega leta, dostop do paše ali površine 
za gibanje na prostem;

Or. en

Predlog spremembe 1152
Anja Hazekamp, Stefan Eck

Predlog uredbe
Priloga II – del II – točka 2.1.2 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) kadar imajo govedo, ovce in koze 
dostop do paše v pašnem obdobju in kadar
sistem zimske uhlevitve živalim dopušča 
prosto gibanje, se pozimi lahko opusti 
obveznost ureditve izpusta;

(c) govedo, ovce in koze morajo imeti v 
zimskih mesecih stalen dostop do površin 
na prostem vsaj nekaj ur na dan, kadar
koli razmere to dovoljujejo;

Or. en

Predlog spremembe 1153
Anna Maria Corazza Bildt

Predlog uredbe
Priloga II – del II – točka 2.1.2 – odstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) vsaj 90 % krme za živali, razen v 
obdobju letnega sezonskega premika iz
točke 1.4.2.2, izvira z domačega 
kmetijskega gospodarstva, če to ni mogoče, 
pa je krma pridelana v sodelovanju z 
drugimi ekološkimi kmetijskimi 
gospodarstvi iz iste regije;

(d) vsaj 60 % krme za živali, razen v 
obdobju letnega sezonskega premika iz
točke 1.4.2.2, izvira z domačega 
kmetijskega gospodarstva, če to ni mogoče, 
pa je krma pridelana v sodelovanju z 
drugimi ekološkimi kmetijskimi 
gospodarstvi;

Or. en
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Predlog spremembe 1154
Fredrick Federley

Predlog uredbe
Priloga II – del II – točka 2.1.2 – odstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) vsaj 90 % krme za živali, razen v 
obdobju letnega sezonskega premika iz 
točke 1.4.2.2, izvira z domačega 
kmetijskega gospodarstva, če to ni mogoče, 
pa je krma pridelana v sodelovanju z 
drugimi ekološkimi kmetijskimi 
gospodarstvi iz iste regije;

(d) vsaj 60 % krme za živali, razen v 
obdobju letnega sezonskega premika iz 
točke 1.4.2.2, izvira z domačega 
kmetijskega gospodarstva, če to ni mogoče, 
pa je krma pridelana v sodelovanju z 
drugimi ekološkimi kmetijskimi 
gospodarstvi;

Or. en

Predlog spremembe 1155
Clara Eugenia Aguilera García

Predlog uredbe
Priloga II – del II – točka 2.1.2 – odstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) vsaj 90 % krme za živali, razen v 
obdobju letnega sezonskega premika iz 
točke 1.4.2.2, izvira z domačega 
kmetijskega gospodarstva, če to ni mogoče, 
pa je krma pridelana v sodelovanju z 
drugimi ekološkimi kmetijskimi 
gospodarstvi iz iste regije;

(d) vsaj 60 % krme za živali, razen v 
obdobju letnega sezonskega premika iz 
točke 1.4.2.2, izvira z domačega 
kmetijskega gospodarstva, če to ni mogoče, 
pa je krma pridelana v sodelovanju z 
drugimi ekološkimi kmetijskimi 
gospodarstvi;

Or. es

Predlog spremembe 1156
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Ramón Luis Valcárcel Siso

Predlog uredbe
Priloga II – del II – točka 2.1.2 – odstavek 1 – točka d
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) vsaj 90 % krme za živali, razen v 
obdobju letnega sezonskega premika iz 
točke 1.4.2.2, izvira z domačega 
kmetijskega gospodarstva, če to ni mogoče, 
pa je krma pridelana v sodelovanju z 
drugimi ekološkimi kmetijskimi 
gospodarstvi iz iste regije;

(d) vsaj 60 % krme za živali, razen v 
obdobju letnega sezonskega premika iz 
točke 1.4.2.2, izvira prvenstveno z 
domačega kmetijskega gospodarstva, če to 
ni mogoče, pa je krma pridelana v 
sodelovanju z drugimi ekološkimi 
kmetijskimi gospodarstvi iz iste regije;

Or. en

Predlog spremembe 1157
Julie Girling

Predlog uredbe
Priloga II – del II – točka 2.1.2 – odstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) vsaj 90 % krme za živali, razen v 
obdobju letnega sezonskega premika iz 
točke 1.4.2.2, izvira z domačega 
kmetijskega gospodarstva, če to ni mogoče, 
pa je krma pridelana v sodelovanju z 
drugimi ekološkimi kmetijskimi 
gospodarstvi iz iste regije;

(d) vsaj 60 % krme za živali, razen v 
obdobju letnega sezonskega premika iz 
točke 1.4.2.2, izvira prvenstveno z 
domačega kmetijskega gospodarstva, če to 
ni mogoče, pa je krma pridelana v 
sodelovanju z drugimi ekološkimi 
kmetijskimi gospodarstvi iz iste regije;

Or. en

Predlog spremembe 1158
Annie Schreijer-Pierik

Predlog uredbe
Priloga II – del II – točka 2.1.2 – odstavek 1 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e) sistemi reje goveda, ovc in koz v 
najvišji možni meri temeljijo na paši, glede 
na razpoložljivost pašnikov v različnih 
obdobjih leta. Vsaj 60 % suhe snovi v 
dnevnih obrokih goveda, ovc in koz je 
sestavljene iz voluminozne krme, sveže ali 

(e) sistemi reje goveda, ovc in koz v 
najvišji možni meri temeljijo na paši, glede 
na razpoložljivost pašnikov v različnih 
obdobjih leta in le kadar okoliščine to 
dopuščajo.
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posušene krme ali silaže. Pri živalih za 
prirejo mleka je dovoljeno znižanje 
na 50 % za največ tri mesece v zgodnjem 
obdobju laktacije;

Or. en

Predlog spremembe 1159
Anja Hazekamp, Stefan Eck

Predlog uredbe
Priloga II – del II – točka 2.1.2 – odstavek 1 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e) sistemi reje goveda, ovc in koz v 
najvišji možni meri temeljijo na paši, glede 
na razpoložljivost pašnikov v različnih 
obdobjih leta. Vsaj 60 % suhe snovi v 
dnevnih obrokih goveda, ovc in koz je 
sestavljene iz voluminozne krme, sveže ali 
posušene krme ali silaže. Pri živalih za 
prirejo mleka je dovoljeno znižanje 
na 50 % za največ tri mesece v zgodnjem 
obdobju laktacije;

(e) sistemi reje goveda, ovc in koz v 
najvišji možni meri temeljijo na paši, glede 
na razpoložljivost pašnikov v različnih 
obdobjih leta. Pasme se izberejo glede na 
lokalno prilagodljivost na pašne razmere 
in na primernost glede na druge določbe o 
prehrani, vključno z zahtevami glede 
voluminozne krme, sveže ali posušene 
krme ali silaže. Vsaj 60 % suhe snovi v 
dnevnih obrokih goveda, ovc in koz je 
sestavljene iz voluminozne krme, sveže ali 
posušene krme ali silaže. Pri živalih za 
prirejo mleka je dovoljeno znižanje 
na 50 % za največ tri mesece v zgodnjem 
obdobju laktacije;

Or. en

Predlog spremembe 1160
Marian Harkin

Predlog uredbe
Priloga II – del II – točka 2.1.2 – odstavek 1 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e) sistemi reje goveda, ovc in koz v 
najvišji možni meri temeljijo na paši, glede 
na razpoložljivost pašnikov v različnih 
obdobjih leta. Vsaj 60 % suhe snovi v 

(e) sistemi reje goveda, ovc in koz v 
najvišji možni meri temeljijo na paši, glede 
na razpoložljivost pašnikov v različnih 
obdobjih leta, kadar to dopuščajo 
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dnevnih obrokih goveda, ovc in koz je 
sestavljene iz voluminozne krme, sveže ali 
posušene krme ali silaže. Pri živalih za 
prirejo mleka je dovoljeno znižanje 
na 50 % za največ tri mesece v zgodnjem 
obdobju laktacije;

okoliščine. Vsaj 60 % suhe snovi v 
dnevnih obrokih goveda, ovc in koz je 
sestavljene iz voluminozne krme, sveže ali 
posušene krme ali silaže. Pri živalih za 
prirejo mleka je dovoljeno znižanje 
na 50 % za največ tri mesece v zgodnjem 
obdobju laktacije;

Or. en

Predlog spremembe 1161
Elisabeth Köstinger, Norbert Lins, Herbert Dorfmann

Predlog uredbe
Priloga II – del II – točka 2.1.2 – odstavek 1 – točka f

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(f) prehrana goveda, ovc in koz, ki še 
sesajo, temelji zlasti na materinem mleku, 
in sicer najmanj tri mesece pri govedu ter 
45 dni pri ovcah in kozah.

(f) prehrana goveda, ovc in koz, ki še 
sesajo, temelji zlasti na materinem mleku
ali naravnem mleku, in sicer najmanj tri 
mesece pri govedu ter 45 dni pri ovcah in 
kozah.

Or. de

Predlog spremembe 1162
Anja Hazekamp, Stefan Eck

Predlog uredbe
Priloga II – del II – točka 2.1.3 – odstavek 1 – točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b a) Privezovanje goveda in ovc je vedno 
prepovedano, tudi v času, ko paša ni 
mogoča. Izjeme se odobrijo samo za 
posamezne živali za določeno obdobje, 
kadar je to upravičeno iz veterinarskih 
razlogov.

Or. en
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Predlog spremembe 1163
Anja Hazekamp, Stefan Eck

Predlog uredbe
Priloga II – del II – točka 2.1.3 – odstavek 1 – točka b b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b b) Vsi namestitveni prostori imajo 
stalen dostop na prosto, kjer je živalim 
omogočeno gibanje.

Or. en

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

Predlog uredbe
Priloga II – del II – točka 2.1.3 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) ne glede na točko (a) prvega 
pododstavka člena 3(1) in drugega 
pododstavka 
člena 3(1) Direktive Sveta 2008/119/ES70,
je prepovedana namestitev telet v ločene 
bokse od starosti enega tedna naprej, z 
izjemo posameznih živali za določeno 
obdobje, kadar je to upravičeno zaradi 
veterinarskih razlogov.

(c) ne glede na točko (a) prvega 
pododstavka člena 3(1) in drugega 
pododstavka 
člena 3(1) Direktive Sveta 2008/119/ES70

je prepovedana vsaka oblika ločene 
namestitve, vključno z namestitvijo telet v 
ločene bokse, z izjemo posameznih živali 
za določeno obdobje, kadar in kolikor je to 
upravičeno zaradi veterinarskih razlogov.
Če so teleta iz veterinarskih razlogov 
nameščena v ločene bokse, morajo ti imeti 
trdna tla in zagotavljati prostor za počitek, 
pokrit s slamo. Tele mora imeti možnost, 
da se lahko obrača, (udobno) leže in vidi 
druga teleta. Če ni rejeno skupaj z 
materjo, je reja mladih telet v skupinah 
dovoljena šele, ko so stara vsaj en teden.

__________________ __________________
70 Direktiva Sveta 2008/119/ES z dne 
18. decembra 2008 o določitvi minimalnih 
pogojev za zaščito telet (UL L 10, 
15.1.2009, str. 7).

70 Direktiva Sveta 2008/119/ES z dne 
18. decembra 2008 o določitvi minimalnih 
pogojev za zaščito telet (UL L 10, 
15.1.2009, str. 7).
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Or. en

Predlog spremembe 1165
Anja Hazekamp, Stefan Eck

Predlog uredbe
Priloga II – del II – točka 2.2.2 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) enoprsti kopitarji imajo dostop do paše,
kadar koli razmere to dovoljujejo;

(a) enoprsti kopitarji imajo dostop do paše
v letnem času, ko je trava dostopna. Ob 
vsakem drugem času morajo imeti 
enoprsti kopitarji dostop do voluminozne 
krme in zunanjih objektov, ki omogočajo 
naravno vedenje;

Or. en

Predlog spremembe 1166
Anja Hazekamp, Stefan Eck

Predlog uredbe
Priloga II – del II – točka 2.2.2 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) kadar imajo enoprsti kopitarji dostop 
do paše v pašnem obdobju in kadar sistem 
zimske uhlevitve živalim dopušča prosto 
gibanje, se pozimi lahko opusti obveznost 
ureditve izpusta;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 1167
Anna Maria Corazza Bildt

Predlog uredbe
Priloga II – del II – točka 2.2.2 – odstavek 1 – točka c
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) vsaj 90 % krme za živali, razen v 
obdobju letnega sezonskega premika, kot 
je omenjeno v točki 1.4.2.2, izvira z 
domačega kmetijskega gospodarstva, če to 
ni mogoče, pa je krma pridelana v 
sodelovanju z drugimi ekološkimi 
kmetijskimi gospodarstvi iz iste regije;

(c) vsaj 60 % krme za živali, razen v 
obdobju letnega sezonskega premika, kot 
je omenjeno v točki 1.4.2.2, izvira z 
domačega kmetijskega gospodarstva, če to 
ni mogoče, pa je krma pridelana v 
sodelovanju z drugimi ekološkimi 
kmetijskimi gospodarstvi;

Or. en

Predlog spremembe 1168
Fredrick Federley

Predlog uredbe
Priloga II – del II – točka 2.2.2 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) vsaj 90 % krme za živali, razen v 
obdobju letnega sezonskega premika, kot 
je omenjeno v točki 1.4.2.2, izvira z 
domačega kmetijskega gospodarstva, če to 
ni mogoče, pa je krma pridelana v 
sodelovanju z drugimi ekološkimi 
kmetijskimi gospodarstvi iz iste regije;

(c) vsaj 60 % krme za živali, razen v 
obdobju letnega sezonskega premika, kot 
je omenjeno v točki 1.4.2.2, izvira z 
domačega kmetijskega gospodarstva, če to 
ni mogoče, pa je krma pridelana v 
sodelovanju z drugimi ekološkimi 
kmetijskimi gospodarstvi;

Or. en

Predlog spremembe 1169
Clara Eugenia Aguilera García

Predlog uredbe
Priloga II – del II – točka 2.2.2 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) vsaj 90 % krme za živali, razen v 
obdobju letnega sezonskega premika, kot 
je omenjeno v točki 1.4.2.2, izvira z 
domačega kmetijskega gospodarstva, če to 
ni mogoče, pa je krma pridelana v 
sodelovanju z drugimi ekološkimi 

(c) vsaj 60 % krme za živali, razen v 
obdobju letnega sezonskega premika, kot 
je omenjeno v točki 1.4.2.2, izvira z 
domačega kmetijskega gospodarstva, če to 
ni mogoče, pa je krma pridelana v 
sodelovanju z drugimi ekološkimi 
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kmetijskimi gospodarstvi iz iste regije; kmetijskimi gospodarstvi;

Or. es

Predlog spremembe 1170
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Ramón Luis Valcárcel Siso

Predlog uredbe
Priloga II – del II – točka 2.2.2 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) vsaj 90 % krme za živali, razen v 
obdobju letnega sezonskega premika, kot 
je omenjeno v točki 1.4.2.2, izvira z 
domačega kmetijskega gospodarstva, če to 
ni mogoče, pa je krma pridelana v 
sodelovanju z drugimi ekološkimi 
kmetijskimi gospodarstvi iz iste regije;

(c) vsaj 60 % krme za živali, razen v 
obdobju letnega sezonskega premika, kot 
je omenjeno v točki 1.4.2.2, izvira
prvenstveno z domačega kmetijskega 
gospodarstva, če to ni mogoče, pa je krma 
pridelana v sodelovanju z drugimi 
ekološkimi kmetijskimi gospodarstvi iz iste 
regije;

Or. en

Predlog spremembe 1171
Julie Girling

Predlog uredbe
Priloga II – del II – točka 2.2.2 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) vsaj 90 % krme za živali, razen v 
obdobju letnega sezonskega premika, kot 
je omenjeno v točki 1.4.2.2, izvira z 
domačega kmetijskega gospodarstva, če to 
ni mogoče, pa je krma pridelana v 
sodelovanju z drugimi ekološkimi 
kmetijskimi gospodarstvi iz iste regije;

(c) vsaj 60 % krme za živali, razen v 
obdobju letnega sezonskega premika, kot 
je omenjeno v točki 1.4.2.2, izvira
prvenstveno z domačega kmetijskega 
gospodarstva, če to ni mogoče, pa je krma 
pridelana v sodelovanju z drugimi 
ekološkimi kmetijskimi gospodarstvi iz iste 
regije;

Or. en
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Predlog spremembe 1172
Julie Girling

Predlog uredbe
Priloga II – del II – točka 2.2.2 – odstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) sistemi reje enoprstih kopitarjev v 
najvišji možni meri temeljijo na paši, glede 
na razpoložljivost pašnikov v različnih 
obdobjih leta. Vsaj 60 % suhe snovi v 
dnevnih obrokih enoprstih kopitarjev je 
sestavljene iz voluminozne krme, sveže ali 
posušene krme ali silaže;

(d) sistemi reje enoprstih kopitarjev v 
najvišji možni meri temeljijo na paši, glede 
na razpoložljivost pašnikov v različnih 
obdobjih leta. Če višji delež voluminozne 
krme ni mogoč, se uporabljajo naslednja 
minimalna pravila, hkrati pa se 
upoštevajo zahteve pasem glede prehrane, 
zdravja in dobrobiti: Vsaj 60 % suhe snovi 
v dnevnih obrokih enoprstih kopitarjev je 
sestavljene iz voluminozne krme, sveže ali 
posušene krme ali silaže;

Or. en

Predlog spremembe 1173
Julie Girling

Predlog uredbe
Priloga II – del II – točka 2.2.2 – odstavek 1 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e) prehrana vseh enoprstih kopitarjev, ki 
še sesajo, temelji na materinem mleku, in 
sicer najmanj tri mesece.

(e) prehrana vseh enoprstih kopitarjev, ki 
še sesajo, temelji na materinem mleku, ki 
ga sesajo neposredno pri materi do 
naravnega časa odstavitve;

Or. en

Predlog spremembe 1174
Julie Girling

Predlog uredbe
Priloga II – del II – točka 2.2.3 – odstavek 1 – točka a
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) tla v namestitvenem prostoru za 
enoprste kopitarje so gladka, vendar ne 
spolzka. Vsaj polovica notranje površine, 
kakor je določena v tabeli o najmanjši 
velikosti površin za enoprste kopitarje v 
točki 2.2.4, je polna, kar pomeni, da ni 
izdelana iz mreže ali rešetk;

(a) tla v namestitvenem prostoru za 
enoprste kopitarje so gladka, vendar ne 
spolzka. Celotna notranja površina, kakor 
je določena v tabeli o najmanjši velikosti 
površin za enoprste kopitarje v točki 2.2.4, 
je polna, kar pomeni, da ni izdelana iz 
mreže ali rešetk;

Or. en

Predlog spremembe 1175
José Bové

Predlog uredbe
Priloga II – del II – točka 2.2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2.2a. Vzreja kuncev

(i) Glede gostote živali se upoštevajo 
naslednji pogoji:

V notranjosti:

- plemenske samice kuncev in njihov 
zarod: 0,4 m²

- Samci in breje samice kuncev: 0,3 m²

- Kunci za pitanje: 0,15 m²

Na prostem (premične obore):

- plemenske samice kuncev in njihov 
zarod: 2,4 m²

- Samci in breje samice kuncev: 2 m²

- Kunci za pitanje: 0,4 m²

(ii) Obdobje preusmeritve kuncev za rejo:

Pri vsaki uvedbi samcev ali samic 
neekološkega izvora se predvidi najmanj 
trimesečno obdobje preusmeritve, v 
katerem se upoštevajo pravila iz teh 
specifikacij.

(iii) Reja
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Minimalna starost za prvi pripust rejnih 
živali je 16 tednov. Samica ne sme biti 
breja več kot šestkrat letno.

Or. fr

Predlog spremembe 1176
Franc Bogovič

Predlog uredbe
Priloga II – del II – točka 2. 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2.2 a. Vzreja kuncev

2.7.1. Preusmeritev

Kunci in proizvodi iz kuncev se lahko 
štejejo za ekološke po preteku 
preusmeritvenega obdobja, ki traja 
najmanj 3 tedne.

2.7.2. Posebni pogoji namestitve in 
gostota živali

V zvezi s pogoji namestitve in gostoto 
živali se uporabljajo naslednja pravila:

(a) Kuncem mora biti vedno na voljo 
mrva, razen v obdobju vegetacije, ko mora 
biti na voljo zelena krma;

(b) Poleg krme iz prejšnjega odstavka 
morajo kunci vedno imeti na voljo veje s 
skorjo za glodanje;

(c) Število živali v hlevu ne sme presegati:

(i) za živali od odstavitve do vključno 
osmega tedna starosti: 8 živali na m2 
notranje površine hleva;

(ii) za živali, ki so starejše od osmih 
tednov: 6 živali na m2 notranje površine 
hleva;

(d) Notranja površina hleva mora biti 
čista, suha in urejena kot nastlan prostor 
za ležanje. Rešetkasta tla so dovoljena na 
največ 50 % notranje površine hleva, ki 
pa morajo biti skozi celo obdobje prekrita 
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z nastiljem;

(e) Priporočeno je strukturiranje ločenih 
bivalnih enot v hlevu v več nivojev. Če so 
ločene bivalne enote v hlevu strukturirane 
v več nivojev, se višje ležeče površine ne 
prištevajo k velikosti notranje enote 
površine hleva. Višje ležeče površine 
morajo biti narejene iz polnega materiala 
ali materiala, ki je stalno prekrit z 
nastiljem;

(f) Živali morajo imeti dostop do površin 
na prostem. Če živali nimajo dostopa do 
površin na prostem, mora biti živalim 
zagotovljen prostor za izpust na površine, 
ki so lahko pokrite. Prostor za izpust mora 
biti utrjen in enostaven za čiščenje;

(g) Najmanjša velikost zunanje površine 
znaša 0,125 m2 na žival ali 8 živali na m2;

(h) Živali se morajo rediti v skupinah do 
vključno šestega meseca starosti;

Ločena reja posameznih živali ni 
dovoljena, razen če gre za časovno omejen 
in utemeljen razlog zaradi preprečevanja 
bolezni ali veterinarskega zdravljenja 
oziroma v času kotitve in dojenja ter za 
namestitev plemenjaka.

Or. sl

Obrazložitev

Potrošniki vse bolj povprašujejo tudi po ekoloških proizvodih iz divjadi in kuncev. Zato se 
morajo na ravni EU uvesti tudi enotna pravila za rejo navadnih jelenov, muflonov, damjakov 
in kuncev.

Predlog spremembe 1177
Peter Jahr

Predlog uredbe
Priloga II – del II – točka 2.3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2.3. [...] črtano
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Or. de

Obrazložitev

Obstoječa pravila iz uredb št. 834/2007 in 889/2008 ostajajo v veljavi, dokler ne bo 
predloženo poročilo o ekološki reji prašičev in perutnine iz člena 35(1a) (novo).

Predlog spremembe 1178
Anna Maria Corazza Bildt

Predlog uredbe
Priloga II – del II – točka 2.3.2 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) vsaj 60 % krme za živali izvira z 
domačega kmetijskega gospodarstva, če to 
ni mogoče, pa je krma pridelana v 
sodelovanju z drugimi ekološkimi 
kmetijskimi gospodarstvi ali izvajalci 
dejavnosti, ki proizvajajo krmo, iz iste 
regije;

(a) vsaj 40 % krme za živali izvira z 
domačega kmetijskega gospodarstva, če to 
ni mogoče, pa je krma pridelana v 
sodelovanju z drugimi ekološkimi 
kmetijskimi gospodarstvi ali izvajalci 
dejavnosti, ki proizvajajo krmo;

Or. en

Predlog spremembe 1179
Fredrick Federley

Predlog uredbe
Priloga II – del II – točka 2.3.2 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) vsaj 60 % krme za živali izvira z 
domačega kmetijskega gospodarstva, če to 
ni mogoče, pa je krma pridelana v 
sodelovanju z drugimi ekološkimi 
kmetijskimi gospodarstvi ali izvajalci 
dejavnosti, ki proizvajajo krmo, iz iste 
regije;

(a) vsaj 40 % krme za živali izvira z 
domačega kmetijskega gospodarstva, če to 
ni mogoče, pa je krma pridelana v 
sodelovanju z drugimi ekološkimi 
kmetijskimi gospodarstvi ali izvajalci 
dejavnosti, ki proizvajajo krmo;

Or. en
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Predlog spremembe 1180
Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot

Predlog uredbe
Priloga II – del II – točka 2.3.2 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) vsaj 60 % krme za živali izvira z 
domačega kmetijskega gospodarstva, če to 
ni mogoče, pa je krma pridelana v 
sodelovanju z drugimi ekološkimi 
kmetijskimi gospodarstvi ali izvajalci 
dejavnosti, ki proizvajajo krmo, iz iste 
regije;

(a) vsaj 40 % krme za živali izvira z 
domačega kmetijskega gospodarstva, če to 
ni mogoče, pa je krma pridelana v 
sodelovanju z drugimi ekološkimi 
kmetijskimi gospodarstvi ali izvajalci 
dejavnosti, ki proizvajajo krmo, iz iste 
regije; upoštevati je treba posebnosti 
najbolj oddaljenih regij.

Komisija s sprejetjem izvedbenega akta 
vzpostavi možnost, da se upoštevajo 
posebnosti najbolj oddaljenih regij.

Or. fr

Obrazložitev

Treba je upoštevati posebnosti najbolj oddaljenih regij, ki imajo lahko težave z oskrbo v 
bližini.

Predlog spremembe 1181
Michel Dantin, Angélique Delahaye

Predlog uredbe
Priloga II – del II – točka 2.3.2 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) vsaj 60 % krme za živali izvira z 
domačega kmetijskega gospodarstva, če to 
ni mogoče, pa je krma pridelana v 
sodelovanju z drugimi ekološkimi 
kmetijskimi gospodarstvi ali izvajalci 
dejavnosti, ki proizvajajo krmo, iz iste 
regije;

(a) vsaj 40 % krme za živali izvira z 
domačega kmetijskega gospodarstva, če to 
ni mogoče, pa je krma pridelana v 
sodelovanju z drugimi ekološkimi 
kmetijskimi gospodarstvi ali izvajalci 
dejavnosti, ki proizvajajo krmo, iz iste 
regije. Upoštevati je treba posebnosti 
najbolj oddaljenih regij;

Or. fr
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Predlog spremembe 1182
Clara Eugenia Aguilera García

Predlog uredbe
Priloga II – del II – točka 2.3.2 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) vsaj 60 % krme za živali izvira z 
domačega kmetijskega gospodarstva, če to 
ni mogoče, pa je krma pridelana v 
sodelovanju z drugimi ekološkimi 
kmetijskimi gospodarstvi ali izvajalci 
dejavnosti, ki proizvajajo krmo, iz iste 
regije;

(a) vsaj 20 % krme za živali izvira z 
domačega kmetijskega gospodarstva, če to 
ni mogoče, pa je krma pridelana v 
sodelovanju z drugimi ekološkimi 
kmetijskimi gospodarstvi ali izvajalci 
dejavnosti, ki proizvajajo krmo;

Or. es

Predlog spremembe 1183
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Ramón Luis Valcárcel Siso

Predlog uredbe
Priloga II – del II – točka 2.3.2 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) vsaj 60 % krme za živali izvira z 
domačega kmetijskega gospodarstva, če to 
ni mogoče, pa je krma pridelana v 
sodelovanju z drugimi ekološkimi 
kmetijskimi gospodarstvi ali izvajalci 
dejavnosti, ki proizvajajo krmo, iz iste 
regije;

(a) vsaj 20 % krme za živali izvira
prvenstveno z domačega kmetijskega 
gospodarstva, če to ni mogoče, pa je krma 
pridelana v sodelovanju z drugimi 
ekološkimi kmetijskimi gospodarstvi ali 
izvajalci dejavnosti, ki proizvajajo krmo, iz 
iste regije;

Or. en

Predlog spremembe 1184
Julie Girling

Predlog uredbe
Priloga II – del II – točka 2.3.2 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) vsaj 60 % krme za živali izvira z (a) vsaj 20 % krme za živali izvira
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domačega kmetijskega gospodarstva, če to 
ni mogoče, pa je krma pridelana v 
sodelovanju z drugimi ekološkimi 
kmetijskimi gospodarstvi ali izvajalci 
dejavnosti, ki proizvajajo krmo, iz iste 
regije;

prvenstveno z domačega kmetijskega 
gospodarstva, če to ni mogoče, pa je krma 
pridelana v sodelovanju z drugimi 
ekološkimi kmetijskimi gospodarstvi ali 
izvajalci dejavnosti, ki proizvajajo krmo, iz 
iste regije;

Or. en

Predlog spremembe 1185
Marian Harkin

Predlog uredbe
Priloga II – del II – točka 2.3.2 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) vsaj 60 % krme za živali izvira z 
domačega kmetijskega gospodarstva, če to 
ni mogoče, pa je krma pridelana v 
sodelovanju z drugimi ekološkimi 
kmetijskimi gospodarstvi ali izvajalci 
dejavnosti, ki proizvajajo krmo, iz iste 
regije;

(a) vsaj 20 % krme za živali izvira z 
domačega kmetijskega gospodarstva, če to 
ni mogoče, pa je krma pridelana v 
sodelovanju z drugimi ekološkimi 
kmetijskimi gospodarstvi ali izvajalci 
dejavnosti, ki proizvajajo krmo, iz iste 
regije;

Or. en

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

Predlog uredbe
Priloga II – del II – točka 2.3.2 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) vsaj 60 % krme za živali izvira z 
domačega kmetijskega gospodarstva, če to 
ni mogoče, pa je krma pridelana v 
sodelovanju z drugimi ekološkimi 
kmetijskimi gospodarstvi ali izvajalci 
dejavnosti, ki proizvajajo krmo, iz iste 
regije;

(a) vsaj 20 % krme za živali izvira z 
domačega kmetijskega gospodarstva, če to 
ni mogoče, pa je krma pridelana v 
sodelovanju z drugimi ekološkimi 
kmetijskimi gospodarstvi ali izvajalci 
dejavnosti, ki proizvajajo krmo, iz iste 
regije;

Or. en
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Predlog spremembe 1187
Annie Schreijer-Pierik

Predlog uredbe
Priloga II – del II – točka 2.3.2 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) vsaj 60 % krme za živali izvira z 
domačega kmetijskega gospodarstva, če to 
ni mogoče, pa je krma pridelana v 
sodelovanju z drugimi ekološkimi 
kmetijskimi gospodarstvi ali izvajalci 
dejavnosti, ki proizvajajo krmo, iz iste 
regije;

(a) vsaj 20 % krme za živali izvira z 
domačega kmetijskega gospodarstva, če to 
ni mogoče, pa je krma pridelana v 
sodelovanju z drugimi ekološkimi 
kmetijskimi gospodarstvi ali izvajalci 
dejavnosti, ki proizvajajo krmo, iz iste 
regije;

Or. en

Predlog spremembe 1188
Ivan Jakovčić, Ulrike Müller, Jens Rohde

Predlog uredbe
Priloga II – del II – točka 2.3.2 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) vsaj 60 % krme za živali izvira z 
domačega kmetijskega gospodarstva, če to 
ni mogoče, pa je krma pridelana v 
sodelovanju z drugimi ekološkimi 
kmetijskimi gospodarstvi ali izvajalci 
dejavnosti, ki proizvajajo krmo, iz iste 
regije;

(a) vsaj 20 % krme za živali izvira z 
domačega kmetijskega gospodarstva, če to 
ni mogoče, pa je krma pridelana v 
sodelovanju z drugimi ekološkimi 
kmetijskimi gospodarstvi ali izvajalci 
dejavnosti, ki proizvajajo krmo, iz iste 
regije;

Or. en

Predlog spremembe 1189
Fredrick Federley

Predlog uredbe
Priloga II – del II – točka 2.3.2 – odstavek 1 – točka c – točka 1 (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ca) vedno je na voljo dovolj čiste in sveže 
vode.

Or. en

Predlog spremembe 1190
Michel Dantin, Angélique Delahaye

Predlog uredbe
Priloga II – del II – točka 2.3.2 – odstavek 1 – točka c a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c a) da bi zadostili osnovnim prehranskih 
potrebam ekoloških prašičev, zlasti glede 
beljakovin in esencialnih aminokislin, in 
če rejec za krmo živali ni zmožen 
zagotoviti z beljakovinami bogatih surovin 
izključno iz ekološke pridelave, je za 
prašiče in perutnino dovoljena uporaba 
omejenega deleža surovin, bogatih z 
beljakovinami, ki niso ekološke pridelave.

Najvišji dovoljeni delež surovin, bogatih z 
beljakovinami, neekološkega izvora za 
krmo teh vrst živali znaša 5 % v obdobju 
12 mesecev.

Te številke se izračunavajo letno kot delež 
suhe snovi v krmi kmetijskega izvora.

Or. fr

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

Predlog uredbe
Priloga II – del II – točka 2.3.3 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) svinje se gojijo v skupinah, razen v (c) svinje se gojijo v skupinah, razen v 
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zadnjem obdobju brejosti in v obdobju 
sesanja;

zadnjem obdobju brejosti in v obdobju 
sesanja, v tem obdobju pa mora svinja 
imeti možnost, da se prosto giblje v svojem 
boksu, in je lahko privezana le za kratek 
čas, ko je to nujno potrebno. Svinjam je 
treba nekaj dni pred predvideno prasitvijo 
ne glede na dodatne zahteve za slamo 
zagotoviti dovolj slame ali ustreznega 
drugega naravnega materiala, da lahko 
izpolnijo svojo potrebo po gnezdenju.

Or. en

Predlog spremembe 1192
Jens Rohde

Predlog uredbe
Priloga II – del II – točka 2.3.3 – odstavek 1 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e) površine za prosto gibanje prašičem 
dopuščajo iztrebljanje in ritje. Za ritje se 
lahko uporabijo različni substrati.

(e) površine za prosto gibanje prašičem 
dopuščajo iztrebljanje in dejavnost. Za
izvajanje dejavnosti se lahko uporabijo
različna sredstva.

Or. en

Obrazložitev

Prašiči bi morali imeti na površinah za prosto gibanje sredstva, s katerimi se lahko ukvarjajo, 
vendar je z materialom za ritje težko ravnati zaradi padavin in odvajanja gnojevke. Sredstva 
za ritje bi morala biti v ogradi, druga sredstva pa bi morale biti na voljo zunaj, da bi prašiče 
spodbudili k dejavnosti.

Predlog spremembe 1193
Anja Hazekamp, Stefan Eck

Predlog uredbe
Priloga 2 – oddelek 2 – del 2 – točka 2.3 – točka 2.3.3 – odstavek 1 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e) površine za prosto gibanje prašičem 
dopuščajo iztrebljanje in ritje. Za ritje se 

(e) površine za prosto gibanje prašičem 
dopuščajo iztrebljanje in ritje. Za ritje se 
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lahko uporabijo različni substrati. lahko uporabijo dodatni materiali, s 
katerimi se lahko ukvarjajo, vendar pa je 
dostop do prsti in slame za ritje obvezen.

Or. en

Predlog spremembe 1194
Paolo De Castro, Michela Giuffrida

Predlog uredbe
Priloga II – del II – točka 2.3.4. – odstavek 2 - table

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Najmanjša velikost notranjih in zunanjih površin ter druge značilnosti namestitve za prašiče so:
Notranja površina
(neto površina, namenjena živalim)

Zunanja površina
(za prosto gibanje, brez pašnikov)

najmanjša živa 
masa (kg)

m2/glavo m2/glavo

Oprasene svinje s pujski, 
starimi do 40 dni

7,5 na svinjo 2,5

Pitovni prašiči do 50 0,8 0,6
do 85 1,1 0,8
do 110 1,3 1

Pujski stari več kot 40 dni 
in težki do 30 kg

0,6 0,4

Plemenski prašiči 2,5 na samico 1,9
6 na samca 8,0

Če se staje uporabljajo 
za naravni pripust: 10 
m2/merjasca

Predlog spremembe
Najmanjša velikost notranjih in zunanjih površin ter druge značilnosti namestitve za prašiče so:

Notranja površina
(neto površina, namenjena živalim)

Zunanja površina
(za prosto gibanje, brez pašnikov)

Najmanjša živa 
masa (kg)

m2/glavo m2/glavo

Oprasene svinje s pujski, 
starimi do 40 dni

7,5 na svinjo 2,5

Pitovni prašiči do 50 0,8 0,6
do 85 1,1 0,8
do 110 1,3 1
več kot 110 1,5 1,2
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Pujski stari več kot 40 dni 
in težki do 30 kg

0,6 0,4

Plemenski prašiči 2,5 na samico 1,9
6 na samca 8,0
Če se staje uporabljajo 
za naravni pripust: 10 
m2/merjasca

Or. it

Predlog spremembe 1195
Marian Harkin

Predlog uredbe
Priloga II – del II – točka 2.3.4. – odstavek 2 - table

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Najmanjša velikost notranjih in zunanjih površin ter druge značilnosti namestitve za prašiče so:

Notranja površina
(neto površina, namenjena živalim)

Zunanja površina
(za prosto gibanje, brez pašnikov)

najmanjša živa 
masa (kg)

m2/glavo m2/glavo

Oprasene svinje s pujski, 
starimi do 40 dni

7,5 na svinjo 2,5

Pitovni prašiči do 50 0,8 0,6
do 85 1,1 0,8
do 110 1,3 1

Pujski stari več kot 40 dni 
in težki do 30 kg

0,6 0,4

Plemenski prašiči 2,5 na samico 1,9
6 na samca 8,0
Če se staje uporabljajo 
za naravni pripust: 10 
m2/merjasca

Predlog spremembe

Najmanjša velikost notranjih in zunanjih površin ter druge značilnosti namestitve za prašiče so:

Notranja površina
(neto površina, namenjena živalim)

Zunanja površina
(za prosto gibanje, brez pašnikov)

najmanjša živa 
masa (kg)

m2/glavo m2/glavo

Oprasene svinje s pujski, 
starimi do 40 dni

7,5 na svinjo 2,5

Pitovni prašiči do 50 0,8 0,6
do 85 1,1 0,8
do 110 1,5 1,2

Pujski stari več kot 40 dni 
in težki do 30 kg

0,6 0,4
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Plemenski prašiči 2,5 na samico 1,9
6 na samca 8,0
Če se staje uporabljajo 
za naravni pripust: 10 
m2/merjasca

Or. it

Predlog spremembe 1196
Fredrick Federley

Predlog uredbe
Priloga II – del II – točka 2.3.4 – odstavek 2 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Oprasene svinje s pujski, starimi do 
40 dni: 0–21 dni 6,0 m2, 22–40 dni 7,5 m2

Or. en

Predlog spremembe 1197
Peter Jahr

Predlog uredbe
Priloga II – del II – točka 2.4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2.4. [...] črtano

Or. de

Obrazložitev

Obstoječa pravila iz uredb št. 834/2007 in 889/2008 ostajajo v veljavi, dokler ne bo 
predloženo poročilo o ekološki reji prašičev in perutnine iz člena 35(1a) (novo).

Predlog spremembe 1198
Ulrike Müller

Predlog uredbe
Priloga II – del II – točka 2.4
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2.4. [...] črtano

Or. de

Obrazložitev

Pravila za perutnino iz veljavnih uredb št. 834/2007 in 889/2008 se ohranijo (dokler ne bo 
predloženo poročilo o ekološki reji prašičev in perutnine iz člena 35).

Predlog spremembe 1199
Anja Hazekamp, Stefan Eck

Predlog uredbe
Priloga II – del II – točka 2.4.1 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Da se perutnina in proizvodi iz nje štejejo 
za ekološke, je treba pravila za pridelavo iz 
te uredbe uporabljati vsaj:

Da se perutnina in proizvodi iz nje štejejo 
za ekološke, je treba pravila za pridelavo iz 
te uredbe, vključno s pravili glede izvora 
perutnine, uporabljati vsaj:

Or. en

Predlog spremembe 1200
Anja Hazekamp, Stefan Eck

Predlog uredbe
Priloga II – del II – točka 2.4.1 – odstavek 1 – točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b a) Hitro rastoče linije perutnine so 
prepovedane.

Or. en

Predlog spremembe 1201
Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot, Marc Tarabella
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Predlog uredbe
Priloga II – del II – točka 2.4.2 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Perutnina se redi, dokler ne doseže 
določene najnižje starosti, ali pa je počasi 
rastoče linije, ki jo določi pristojni organ. 
Če kmet ne redi počasi rastoče linije 
perutnine, je najnižja starost perutnine ob 
zakolu:

Perutnina za prirejo mesa mora izvirati iz 
počasi rastoče linije, ki je prilagojena 
prosti reji, s povprečnim dnevnim 
prirastom največ 35 g na piščanca. Države 
članice lahko za počasno rast opredelijo 
strožja merila.

Or. fr

Obrazložitev

Zaradi spoštovanja kakovosti in dobrega počutja živali je pomembno, da se za ekološko 
perutnino za meso, zlasti za brojlerje, zahteva, da izvirajo iz počasi rastoče linije. To je 
temeljno merilo za zagotavljanje kakovosti mesa, kot tudi za odpornost in prilagojenost 
perutnine na rejo na prostem. Nacionalne opredelitve pasem piščancev s počasno rastjo se 
zelo razlikujejo. Sodeč po informacijah, ki jih je zbrala Komisija, je razpon prirasta od 25 do 
45 g/dan. Potrebna je boljša uskladitev.

Predlog spremembe 1202
Michel Dantin, Angélique Delahaye

Predlog uredbe
Priloga II – del II – točka 2.4.2 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Perutnina se redi, dokler ne doseže 
določene najnižje starosti, ali pa je počasi 
rastoče linije, ki jo določi pristojni organ. 
Če kmet ne redi počasi rastoče linije 
perutnine, je najnižja starost perutnine ob 
zakolu:

Perutnina za prirejo mesa mora izvirati iz 
počasi rastoče linije, ki je prilagojena 
prosti reji, s povprečnim dnevnim
prirastom največ 35 g na piščanca. Države 
članice lahko za počasno rast opredelijo 
strožja merila.

Or. fr

Predlog spremembe 1203
Anja Hazekamp, Stefan Eck

Predlog uredbe
Priloga II – del II – točka 2.4.2 – odstavek 1 – uvodni del
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Perutnina se redi, dokler ne doseže 
določene najnižje starosti, ali pa je počasi 
rastoče linije, ki jo določi pristojni organ. 
Če kmet ne redi počasi rastoče linije 
perutnine, je najnižja starost perutnine ob 
zakolu:

Perutnina je počasi rastoče linije, ki
izpolnjuje določene omejene dnevne 
stopnje rasti, skladne z minimalnimi 
vzrejnimi starostmi za vsako vrsto. Stopnje 
rasti se določijo v tej uredbi. Najnižja 
starost perutnine ob zakolu je:

Or. en

Predlog spremembe 1204
Jens Rohde

Predlog uredbe
Priloga II – del II – točka 2.4.2 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Perutnina se redi, dokler ne doseže 
določene najnižje starosti, ali pa je počasi 
rastoče linije, ki jo določi pristojni organ.
Če kmet ne redi počasi rastoče linije 
perutnine, je najnižja starost perutnine ob 
zakolu:

Perutnina se redi, dokler ne doseže 
določene najnižje starosti, ali pa je počasi 
rastoče linije, ki jo določi Komisija. Če 
kmet ne redi počasi rastoče linije perutnine, 
je najnižja starost perutnine ob zakolu:

Or. en

Obrazložitev

Komisija bi morala ostati pristojna za opredelitev počasi rastočih linij. Zaradi nacionalnega 
sodelovanja pri odločanju prihaja do znatnih razlik v praksi, kar povzroča izkrivljanja trga. 
Nacionalne opredelitve počasi rastočih linij, izračunane na podlagi največje dnevne stopnje 
rasti, segajo od 28 do 50 g/dan. To ustreza razliki v času proizvodnje za piščanca, ki znaša 
približno 34 dni.

Predlog spremembe 1205
Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot, Marc Tarabella

Predlog uredbe
Priloga II – del II – točka 2.4.2 – odstavek 1 – točka a
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) 81 dni za piščance; (a) 70 dni za piščance,

Or. fr

Obrazložitev

Da bi bila bolje usklajena z večino evropskih praks, znaša predlagana najnižja starost 
piščancev 70 dni, kar ustreza najkrajšemu obdobju preusmeritve, kot je opredeljeno v točki 
2.4.1 Priloge II predloga uredbe.

Predlog spremembe 1206
Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot

Predlog uredbe
Priloga 2 – oddelek 2 – del 2 – točka 2.4 – točka 2.4.2 – odstavek 1 – točka h

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(h) 140 dni za purane in gosi za peko in (h) 140 dni za pure in purane ter gosi, ki se 
tržijo v celem za peko in

Or. fr

Obrazložitev

Predlagana najnižja starost je povzeta po trenutno veljavni Prilogi IV Uredbe (ES) št. 
543/2008 o standardih trženja, ki veljajo za različne načine reje: glej d) „tradicionalna 
prosta reja“, ki tako kot v tej uredbi razlikuje med purami in purani za razsek in trženje v 
celem.

Predlog spremembe 1207
Michel Dantin, Angélique Delahaye

Predlog uredbe
Priloga II – del II – točka 2.4.2 – odstavek 1 – točka h

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(h) 140 dni za purane in gosi za peko in (h) 140 dni za pure in purane ter gosi, ki se 
tržijo v celem za peko;

Or. fr
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Predlog spremembe 1208
Michel Dantin, Angélique Delahaye

Predlog uredbe
Priloga II – del II – točka 2.4.2 – odstavek 1 – točka i

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(i) 100 dni za pure. (i) 98 dni za pure, namenjene za razsek, in 
126 dni za purane, namenjene za razsek.

Or. fr

Predlog spremembe 1209
Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot

Predlog uredbe
Priloga II – del II – točka 2.4.2 – odstavek 1 – točka i

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(i) 100 dni za pure. (i) 98 dni za pure, namenjene za razsek,

Or. fr

Obrazložitev

Predlagana najnižja starost je povzeta po trenutno veljavni Prilogi IV Uredbe (ES) št. 
543/2008 o standardih trženja, ki veljajo za različne načine reje: glej d) „tradicionalna 
prosta reja“, ki tako kot v tej uredbi razlikuje med purami in purani za razsek in trženje v 
celem.

Predlog spremembe 1210
Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot

Predlog uredbe
Priloga II – del II – točka 2.4.2 – odstavek 1 – točka i a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ia) 126 dni za purane, namenjene za 
razsek.
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Or. fr

Obrazložitev

Predlagana najnižja starost je povzeta po trenutno veljavni Prilogi IV Uredbe (ES) št. 
543/2008 o standardih trženja, ki veljajo za različne načine reje: glej d) „tradicionalna 
prosta reja“, ki tako kot v tej uredbi razlikuje med purami in purani za razsek in trženje v 
celem.

Predlog spremembe 1211
Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot, Marc Tarabella

Predlog uredbe
Priloga II – del II – točka 2.4.2 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Nesnice morajo izvirati iz linij, ki so 
prilagojene prosti reji.

Or. fr

Predlog spremembe 1212
Marian Harkin

Predlog uredbe
Priloga II – del II – točka 2.4.2 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ko se jata sestavlja prvič, obnavlja ali 
ponovno sestavlja in ni na voljo zadostna 
ekološko rejena starševska jata, se lahko v 
enoto za ekološko rejo perutnine pripelje 
neekološko rejena perutnina, pod 
pogojem, da kokoši za prirejo jajc in 
perutnina za prirejo mesa niso starejše od 
treh dni;

Or. en

Predlog spremembe 1213
Janusz Wojciechowski, Beata Gosiewska, Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg, Jadwiga 
Wiśniewska
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Predlog uredbe
Priloga II – del II – točka 2.4.2 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ko se jata sestavlja prvič, obnavlja ali 
ponovno sestavlja in ni na voljo zadostna 
ekološko rejena starševska jata, se lahko v 
enoto za ekološko rejo perutnine pripelje 
neekološko rejena perutnina, pod 
pogojem, da kokoši za prirejo jajc in 
perutnina za prirejo mesa niso starejše od 
treh dni;

Or. en

Predlog spremembe 1214
Anna Maria Corazza Bildt

Predlog uredbe
Priloga II – del II – točka 2.4.3 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) vsaj 60 % krme za živali izvira z 
domačega kmetijskega gospodarstva, če to 
ni mogoče, pa je krma pridelana v 
sodelovanju z drugimi ekološkimi 
kmetijskimi gospodarstvi ali izvajalci 
dejavnosti, ki proizvajajo krmo, iz iste 
regije;

(a) vsaj 40 % krme za živali izvira z 
domačega kmetijskega gospodarstva, če to 
ni mogoče, pa je krma pridelana v 
sodelovanju z drugimi ekološkimi 
kmetijskimi gospodarstvi ali izvajalci 
dejavnosti, ki proizvajajo krmo;

Or. en

Predlog spremembe 1215
Fredrick Federley

Predlog uredbe
Priloga II – del II – točka 2.4.3 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) vsaj 60 % krme za živali izvira z 
domačega kmetijskega gospodarstva, če to 

(a) vsaj 40 % krme za živali izvira z 
domačega kmetijskega gospodarstva, če to 
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ni mogoče, pa je krma pridelana v 
sodelovanju z drugimi ekološkimi 
kmetijskimi gospodarstvi ali izvajalci 
dejavnosti, ki proizvajajo krmo, iz iste 
regije;

ni mogoče, pa je krma pridelana v 
sodelovanju z drugimi ekološkimi 
kmetijskimi gospodarstvi ali izvajalci 
dejavnosti, ki proizvajajo krmo;

Or. en

Predlog spremembe 1216
Clara Eugenia Aguilera García

Predlog uredbe
Priloga II – del II – točka 2.4.3 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) vsaj 60 % krme za živali izvira z 
domačega kmetijskega gospodarstva, če to 
ni mogoče, pa je krma pridelana v 
sodelovanju z drugimi ekološkimi 
kmetijskimi gospodarstvi ali izvajalci 
dejavnosti, ki proizvajajo krmo, iz iste 
regije;

(a) vsaj 20 % krme za živali izvira z 
domačega kmetijskega gospodarstva, če to 
ni mogoče, pa je krma pridelana v 
sodelovanju z drugimi ekološkimi 
kmetijskimi gospodarstvi ali izvajalci 
dejavnosti, ki proizvajajo krmo;

Or. es

Predlog spremembe 1217
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Ramón Luis Valcárcel Siso

Predlog uredbe
Priloga II – del II – točka 2.4.3 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) vsaj 60 % krme za živali izvira z 
domačega kmetijskega gospodarstva, če to 
ni mogoče, pa je krma pridelana v 
sodelovanju z drugimi ekološkimi 
kmetijskimi gospodarstvi ali izvajalci 
dejavnosti, ki proizvajajo krmo, iz iste 
regije;

(a) vsaj 20 % krme za živali izvira
prvenstveno z domačega kmetijskega 
gospodarstva, če to ni mogoče, pa je krma 
pridelana v sodelovanju z drugimi 
ekološkimi kmetijskimi gospodarstvi ali 
izvajalci dejavnosti, ki proizvajajo krmo, iz 
iste regije;

Or. en
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Predlog spremembe 1218
Julie Girling

Predlog uredbe
Priloga II – del II – točka 2.4.3 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) vsaj 60 % krme za živali izvira z 
domačega kmetijskega gospodarstva, če to 
ni mogoče, pa je krma pridelana v 
sodelovanju z drugimi ekološkimi 
kmetijskimi gospodarstvi ali izvajalci 
dejavnosti, ki proizvajajo krmo, iz iste 
regije;

(a) vsaj 20 % krme za živali izvira
prvenstveno z domačega kmetijskega 
gospodarstva, če to ni mogoče, pa je krma 
pridelana v sodelovanju z drugimi 
ekološkimi kmetijskimi gospodarstvi ali 
izvajalci dejavnosti, ki proizvajajo krmo, iz 
iste regije;

Or. en

Predlog spremembe 1219
Marian Harkin

Predlog uredbe
Priloga II – del II – točka 2.4.3 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) vsaj 60 % krme za živali izvira z 
domačega kmetijskega gospodarstva, če to 
ni mogoče, pa je krma pridelana v 
sodelovanju z drugimi ekološkimi 
kmetijskimi gospodarstvi ali izvajalci 
dejavnosti, ki proizvajajo krmo, iz iste 
regije;

(a) vsaj 20 % krme za živali izvira z 
domačega kmetijskega gospodarstva, če to 
ni mogoče, pa je krma pridelana v 
sodelovanju z drugimi ekološkimi 
kmetijskimi gospodarstvi ali izvajalci 
dejavnosti, ki proizvajajo krmo, iz iste 
regije;

Or. en

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

Predlog uredbe
Priloga II – del II – točka 2.4.3 – odstavek 1 – točka a
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) vsaj 60 % krme za živali izvira z 
domačega kmetijskega gospodarstva, če to 
ni mogoče, pa je krma pridelana v 
sodelovanju z drugimi ekološkimi 
kmetijskimi gospodarstvi ali izvajalci 
dejavnosti, ki proizvajajo krmo, iz iste 
regije;

(a) vsaj 20 % krme za živali izvira z 
domačega kmetijskega gospodarstva, če to 
ni mogoče, pa je krma pridelana v 
sodelovanju z drugimi ekološkimi 
kmetijskimi gospodarstvi ali izvajalci 
dejavnosti, ki proizvajajo krmo, iz iste 
regije;

Or. en

Predlog spremembe 1221
Annie Schreijer-Pierik

Predlog uredbe
Priloga II – del II – točka 2.4.3 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) vsaj 60 % krme za živali izvira z 
domačega kmetijskega gospodarstva, če to 
ni mogoče, pa je krma pridelana v 
sodelovanju z drugimi ekološkimi 
kmetijskimi gospodarstvi ali izvajalci 
dejavnosti, ki proizvajajo krmo, iz iste 
regije;

(a) vsaj 20 % krme za živali izvira z 
domačega kmetijskega gospodarstva, če to 
ni mogoče, pa je krma pridelana v 
sodelovanju z drugimi ekološkimi 
kmetijskimi gospodarstvi ali izvajalci 
dejavnosti, ki proizvajajo krmo, iz iste 
regije;

Or. en

Predlog spremembe 1222
Ivan Jakovčić, Ulrike Müller, Jens Rohde

Predlog uredbe
Priloga II – del II – točka 2.4.3 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) vsaj 60 % krme za živali izvira z 
domačega kmetijskega gospodarstva, če to 
ni mogoče, pa je krma pridelana v 
sodelovanju z drugimi ekološkimi 
kmetijskimi gospodarstvi ali izvajalci 
dejavnosti, ki proizvajajo krmo, iz iste 

(a) vsaj 20 % krme za živali izvira z 
domačega kmetijskega gospodarstva, če to 
ni mogoče, pa je krma pridelana v 
sodelovanju z drugimi ekološkimi 
kmetijskimi gospodarstvi ali izvajalci 
dejavnosti, ki proizvajajo krmo, iz iste 
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regije; regije;

Or. en

Predlog spremembe 1223
Karin Kadenbach

Predlog uredbe
Priloga II – del II – točka 2.4.4 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) vodna perutnina ima, kadar koli to 
dovoljujejo vremenske in higienske 
razmere, dostop do potoka, ribnika, jezera 
ali mlake, da so izpolnjene posebne 
potrebe, ki so značilne za posamezno vrsto, 
in zahteve za dobrobit živali; ko vremenske 
razmere tega ne dovoljujejo, ima dostop do 
vode, ki ji omogoča, da vanjo potopi glavo 
in si tako očisti perje;

(b) vodna perutnina ima, kadar koli to 
dovoljujejo vremenske in higienske 
razmere, dostop do potoka, ribnika, jezera 
ali mlake, da so izpolnjene posebne 
potrebe, ki so značilne za posamezno vrsto, 
in zahteve za dobrobit živali; ko vremenske 
razmere tega ne dovoljujejo, ima dostop do 
vode, ki ji omogoča, da vanjo potopi glavo
dovolj globoko, da prekrije oči in nosnice 
ter da se z njo polije po telesu in si tako 
očisti perje. 

Or. en

Predlog spremembe 1224
Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot

Predlog uredbe
Priloga II – del II – točka 2.4.4 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) perutnina ima dostop do površin na 
prostem najmanj eno tretjino svojega 
življenja. Površine na prostem za perutnino 
so v glavnem poraščene z rastlinjem, imajo 
objekte, v katere se živali lahko zatečejo, 
in živalim omogočajo lahek dostop do 
ustreznega števila napajalnikov;

(c) perutnina ima dostop do površin na 
prostem najmanj eno tretjino svojega 
življenja. Površine na prostem za perutnino 
so v glavnem poraščene z rastlinjem.

Or. fr
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Obrazložitev

Prisotnost napajalnikov na zunanjih izpustih privablja prosto živeče ptice in predstavlja 
veliko tveganje v primeru pojava ptičje gripe. Zato jih Evropska komisija ob pojavu ptičje 
gripe odsvetuje. To je v nekaterih državah članicah že predmet stalne prepovedi. Rastlinje, 
kot so okrasno grmičevje ali drevesa, perutnini omogoča, da se porazdeli po zunanjih 
površinah, zato dodatni objekti, v katere se živali lahko zatečejo, niso potrebni.

Predlog spremembe 1225
Norbert Erdős

Predlog uredbe
Priloga II – del II – točka 2.4.4 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) perutnina ima dostop do površin na 
prostem najmanj eno tretjino svojega 
življenja. Površine na prostem za perutnino 
so v glavnem poraščene z rastlinjem, imajo 
objekte, v katere se živali lahko zatečejo, 
in živalim omogočajo lahek dostop do 
ustreznega števila napajalnikov;

(c) perutnina ima dostop do površin na 
prostem najmanj eno tretjino svojega 
življenja. Površine na prostem za perutnino 
so v glavnem poraščene z rastlinjem;

Or. xm

Obrazložitev

Prisotnost napajalnikov na zunanjih izpustih privablja prosto živeče ptice in ustvarja znatno 
tveganje v primeru izbruha aviarne influence. Zato jih Evropska komisija ne priporoča, v 
nekaterih državah članicah pa so celo trajno prepovedani. Rastlinje, kot so okrasno grmičevje 
ali drevesa, perutnini omogoča, da se porazdeli po zunanjih površinah, zato dodatni objekti, v 
katere se živali lahko zatečejo, niso potrebni.

Predlog spremembe 1226
Anja Hazekamp, Stefan Eck

Predlog uredbe
Priloga II – del II – točka 2.4.4 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) perutnina ima dostop do površin na 
prostem najmanj eno tretjino svojega 
življenja. Površine na prostem za perutnino 
so v glavnem poraščene z rastlinjem, imajo 

(c) perutnina ima dostop do površin na 
prostem, tudi do pašnika in/ali gozdnih 
površin, najmanj polovico svojega 
življenja. Površine na prostem za perutnino 
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objekte, v katere se živali lahko zatečejo,
in živalim omogočajo lahek dostop do 
ustreznega števila napajalnikov;

so v glavnem poraščene z rastlinjem, imajo 
objekte, v katere se živali lahko zatečejo,
ter živalim omogočajo brskanje po tleh in
lahek dostop do ustreznega števila 
napajalnikov;

Or. en

Predlog spremembe 1227
Jens Rohde

Predlog uredbe
Priloga II – del II – točka 2.4.4 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) perutnina ima dostop do površin na 
prostem najmanj eno tretjino svojega 
življenja. Površine na prostem za perutnino 
so v glavnem poraščene z rastlinjem, imajo 
objekte, v katere se živali lahko zatečejo, in 
živalim omogočajo lahek dostop do 
ustreznega števila napajalnikov;

(c) perutnina ima dostop do površin na 
prostem najmanj eno tretjino svojega 
življenja in stalno, ko ima vse perje.
Površine na prostem za perutnino so v 
glavnem poraščene z enoletnim ali trajnim
rastlinjem, imajo objekte, v katere se živali 
lahko zatečejo, in živalim omogočajo lahek 
dostop do ustreznega števila napajalnikov;

Or. en

Obrazložitev

Obstoječe zakonsko besedilo in novi predlog je treba še uskladiti, da se zmanjša izkrivljanje 
trga. Pojasniti je treba, kaj pomeni „ena tretjina svojega življenja“, zahteve po rastlinju pa 
opredeliti, da se čim bolj omeji potencialno izkrivljanje trga. Zaradi različnih razlag se pri 
vzreji perutnine v nekaterih državah članicah zahteva 50 % več površine na prostem na žival 
kakor v drugih primerljivih državah članicah.

Predlog spremembe 1228
Anja Hazekamp, Stefan Eck

Predlog uredbe
Priloga II – del II – točka 2.4.4 – odstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) kjer se perutnina zaradi omejitev ali 
obveznosti na podlagi zakonodaje Unije 

(d) kjer se perutnina, tudi zaradi omejitev 
ali obveznosti na podlagi zakonodaje 
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zadržuje v prostorih, ima stalen dostop do 
zadostne količine voluminozne krme in 
primernega materiala, da so zadovoljene 
njene etološke potrebe;

Unije, zadržuje v prostorih, ima stalen 
dostop do verande (zunanjega izpusta) ter 
stalen dostop do zadostne količine 
voluminozne krme in primernega 
materiala, da so zadovoljene njene etološke 
potrebe. Omejitve dostopa do zunanjega 
izpusta bi morale biti možne le v slabih 
vremenskih pogojih;

Or. en

Predlog spremembe 1229
Karin Kadenbach

Predlog uredbe
Priloga II – del II – točka 2.4.4 – odstavek 1 – točka e – točka i

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(i) vsaj ena tretjina talne površine mora 
biti polna, to je, da ni izdelana iz rešetk ali 
mreže in prekrita z nastiljem, kakor je 
slama, žagovina, pesek ali šota;

(i) celotna talna površina mora biti polna, 
to je, da ni izdelana iz rešetk ali mreže, in 
prekrita z nastiljem, kakor je slama, 
žagovina, pesek ali šota;

Or. en

Predlog spremembe 1230
Karin Kadenbach

Predlog uredbe
Priloga II – del II – točka 2.4.4 – odstavek 1 – točka e – točka iii

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(iii) perutnina ima svoje gredi, katerih 
velikost in število sta sorazmerna z 
velikostjo skupine in velikostjo perutnine, 
kakor je določeno v tabeli o najmanjši 
velikosti notranjih in zunanjih površin ter 
drugih značilnostih namestitve za vzrejo 
perutnine iz točke 2.4.5;

(iii) perutnina ima svoje gredi, katerih 
velikost in število sta sorazmerna z 
velikostjo skupine in velikostjo perutnine, 
kakor je določeno v tabeli o najmanjši 
velikosti notranjih in zunanjih površin ter 
drugih značilnostih namestitve za vzrejo 
perutnine iz točke 2.4.5. Predvideti je treba 
tudi gredi za gojenje ptic, kokoši in 
brojlerjev. Kjer je ustrezno, je treba dodati 
tudi bale slame in material za kljuvanje. 
Za purane je treba predvideti dvignjene 
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platforme;

Or. en

Predlog spremembe 1231
Anja Hazekamp, Stefan Eck

Predlog uredbe
Priloga II – del II – točka 2.4.4 – odstavek 1 – točka e – točka iv

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(iv) zunanja ograda namestitve, vključno z 
morebitno verando, ima vhodne/izhodne 
odprtine, ki ustrezajo velikosti perutnine, te 
pa skupaj v dolžino merijo vsaj 4 m na 
100 m2 površine nastanitve, ki je perutnini 
na voljo. Kjer je na voljo veranda, so na
pregradi med namestitvijo in verando 
odprtine, te pa skupaj v dolžino merijo vsaj 
2 m na 100 m2 površine nastanitve. Dostop 
do verande je omogočen neprekinjeno;

(iv) zunanja ograda namestitve, vključno z 
morebitno verando, ima vhodne/izhodne 
odprtine, ki ustrezajo velikosti perutnine, te 
pa skupaj v dolžino merijo vsaj 4 m na 
100 m2 površine nastanitve, ki je perutnini 
na voljo. Na pregradi med namestitvijo in 
verando so odprtine, te pa skupaj v dolžino 
merijo vsaj 2 m na 100 m2 površine 
nastanitve. Dostop do verande je 
omogočen neprekinjeno;

Or. en

Predlog spremembe 1232
Jens Rohde

Predlog uredbe
Priloga 2 – oddelek 2 – del 2 – točka 2.4 – točka 2.4.4 – odstavek 1 – točka e – točka iv

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(iv) zunanja ograda namestitve, vključno z 
morebitno verando, ima vhodne/izhodne 
odprtine, ki ustrezajo velikosti perutnine, te 
pa skupaj v dolžino merijo vsaj 4 m na 
100 m2 površine nastanitve, ki je perutnini 
na voljo. Kjer je na voljo veranda, so na 
pregradi med namestitvijo in verando 
odprtine, te pa skupaj v dolžino merijo vsaj
2 m na 100 m2 površine nastanitve. Dostop 
do verande je omogočen neprekinjeno;

(iv) zunanja ograda namestitve, vključno z 
morebitno verando, ima vhodne/izhodne 
odprtine, ki ustrezajo velikosti perutnine, te 
pa skupaj v dolžino merijo vsaj 4 m na 
100 m2 površine nastanitve, ki je perutnini 
na voljo. Kjer je na voljo veranda, so na 
pregradi med namestitvijo in verando 
odprtine, te pa skupaj v dolžino merijo vsaj
1,5 m na 100 m2 površine nastanitve.
Dostop do verande je omogočen 
neprekinjeno;
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Or. en

Obrazložitev

Odprtine med namestitvijo in verando bi morale biti omejene na 1,5 m/100 m2 površine 
namestitve, da se zmanjša prepih in potencialno smrtno nevarna flokulacija živali v 
namestitvi. Videti je, da so negativni učinki prepiha v perutninskih sistemih v nordijskih 
državah velik izziv.

Predlog spremembe 1233
Marco Zullo, Rosa D'Amato

Predlog uredbe
Priloga II – del II – točka 2.4.4 – odstavek 1 – točka e – točka vi

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(vi) večnivojski sistemi imajo največ tri 
nivoje uporabne površine, vključno z 
nivojem na tleh. Razdalja med nivoji ali 
vmesnimi površinami, kot so površine za 
gnezdenje, ne presega 1 m. Iz višjih vrst je 
mogoče gnoj odstranjevati z 
avtomatiziranim sistemom;

črtano

Or. it

Predlog spremembe 1234
Clara Eugenia Aguilera García

Predlog uredbe
Priloga II – del II – točka 2.4.4 – odstavek 1 – točka e – točka vi

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(vi) večnivojski sistemi imajo največ tri 
nivoje uporabne površine, vključno z 
nivojem na tleh. Razdalja med nivoji ali 
vmesnimi površinami, kot so površine za 
gnezdenje, ne presega 1 m. Iz višjih vrst je 
mogoče gnoj odstranjevati z 
avtomatiziranim sistemom;

(Ne zadeva slovenske jezikovne različice, 
op. p.)

Or. es
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Obrazložitev

Pravilen izraz je „večnivojski“.(Ne zadeva slovenske jezikovne različice, op. p.)

Predlog spremembe 1235
Jens Rohde

Predlog uredbe
Priloga II – del II – točka 2.4.4 – odstavek 1 – točka g

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(g) pred vsakim novim turnusom reje 
perutnine se objekti, v katerih je živina, 
izpraznijo. V tem času se objekti in oprema 
očistijo in razkužijo. Po zaključku vsakega 
turnusa reje perutnine se izpusti pustijo 
prazni za obdobje, ki ga določijo države 
članice, da se rastlinje lahko obraste. Te 
zahteve se ne uporabljajo, kadar se 
perutnina ne redi v turnusih, ne zadržuje v 
izpustih in se ves dan giblje na prostem.

(g) pred vsakim novim turnusom reje 
perutnine se objekti, v katerih je živina, 
izpraznijo. V tem času se objekti in oprema 
očistijo in razkužijo. Po zaključku vsakega 
turnusa reje perutnine se izpusti pustijo 
prazni za obdobje, ki ga določijo države 
članice, da se rastlinje lahko obraste. Te 
zahteve se ne uporabljajo, kadar se 
perutnina ne redi v turnusih, ne zadržuje v 
izpustih in se ves dan giblje na prostem.
Površine za perutnino na prostem so 
lahko v stalni rabi, če je vsaj 50 % 
površine prekrite z enoletnim ali trajnim 
rastlinjem. Dovoljene so mešanice skupin 
dreves in odprtih površin.

Or. en

Obrazložitev

Po navedbah strokovne skupine Komisije za ekološke kmetovanje (EGTOP) najprimernejše 
površine za perutnino na prostem vsebujejo mešano rastlinje. Če je zagotovljeno primerno 
rastlinje, ni treba, da so površine prazne, da bi rastlinje lahko ponovno zraslo. Trenutno je 
videti zelo različne razlage predpisov, zato so razmere v državah članicah zelo različne.

Predlog spremembe 1236
Eric Andrieu

Predlog uredbe
Priloga II – del II – točka 2.4.5 – uvodni del
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2.4.5. Gostota živali 2.4.5. Živinska gnojila 

Or. fr

Obrazložitev

Besedilo in njegov naslov nista jasna, dobro bi bilo pojasniti, da gre za uporabo živinskih 
gnojil in se sklicevati na veljavno direktivo. Vsaka država članica je evropsko direktivo o 
nitratih prilagodila glede na okoljske posebnosti. Potrebno je dopustiti možnost sklicevanja 
na nacionalne določbe, kot je določeno v veljavni uredbi o ekološki pridelavi (člen 15(2) 
Uredbe št. 889/2008).

Predlog spremembe 1237
Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot

Predlog uredbe
Priloga II – del II – točka 2.4.5 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pri številu živali na hektar se upoštevajo 
naslednje omejitve:

Največja količina živinskih gnojil, ki jih je 
dovoljeno raztrositi na hektar, mora 
upoštevati omejitev 170 kg organskega 
dušika na leto na hektar kmetijskih 
zemljišč. Pri določitvi števila živali na 
hektar se zato upoštevajo naslednje 
omejitve oziroma se to število izračuna na 
osnovi ustreznih nacionalnih določb, ki so 
bile sprejete pri uporabi Direktive 
91/676/EGS:

Or. fr

Obrazložitev

Besedilo in njegov naslov nista jasna, dobro bi bilo pojasniti, da gre za uporabo živinskih 
gnojil in se sklicevati na veljavno direktivo. Vsaka država članica je evropsko direktivo o 
nitratih prilagodila glede na okoljske posebnosti. Potrebno je dopustiti možnost sklicevanja 
na nacionalne določbe, kot je določeno v veljavni uredbi o ekološki pridelavi (člen 15(2) 
Uredbe št. 889/2008).

Predlog spremembe 1238
Karin Kadenbach
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Predlog uredbe
Priloga II – del II – točka 2.4.5 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pri številu živali na hektar se upoštevajo
naslednje omejitve:

Pri številu živali na hektar se upoštevajo 
omejitve iz spodnjih preglednic. Kjer je 
ustrezno, se določi tudi največje število 
živali na skupino in skedenj, da bi 
zagotovili izpolnjevanje vedenjskih zahtev. 
Največja velikost skupine za perutnino 
mora biti ustrezna, tako da lahko ptice 
prepoznajo in oblikujejo odnose z vsemi 
člani skupine. Te omejitve se lahko po 
potrebi natančneje opredelijo, da bi 
upoštevale zahteve v zvezi s stopnjami 
rasti. Če so potrebne začasne omejitve 
dostopa do zunanjega prostora, se 
določijo znižane stopnje živali.

Or. en

Predlog spremembe 1239
Michel Dantin, Angélique Delahaye

Predlog uredbe
Priloga II – del II – točka 2.4.5 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pri številu živali na hektar se upoštevajo 
naslednje omejitve:

Pri določitvi števila živali na hektar se 
upoštevajo naslednje omejitve oziroma se 
to število izračuna na osnovi ustreznih 
nacionalnih določb, ki so bile sprejete pri 
uporabi Direktive 91/676/EGS:

Or. fr

Predlog spremembe 1240
Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot

Predlog uredbe
Priloga II – del II – točka 2.4.5. – odstavek 2
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Najmanjša velikost notranje in zunanje površine in druge značilnosti namestitve za perutnino vrste 

Gallus gallus so:

Plemenska 
perutnina

Mlada perutnina Pitovna perutnina Kopuni Nesnice

Starost Plemenske ptice Kokoši
0–8 tednov

Kokoši 9–
18 tednov

Začetna
0–21 dni

Končna
22 do 81 dni

22–150 dni Kokoši
nesnice od 
19 tednov 
naprej

Stopnja živali 
v objektu 
(ptice na m2

uporabne 
površine) za 
nepremične in 
premične 
objekte

6 ptic 24 ptic z 
največ 
21 kg žive 
mase/m²

15 ptic z 
največ 
21 kg žive 
mase/m²

20 ptic z 
največ 21
kg žive 
mase/m²

10 ptic z 
največ 21 kg 
žive mase/m²

10 ptic z 
največ 
21 kg žive 
mase/m²

6 ptic

Prostor za 
gred (cm)

18

Dodatne 
omejitve 
večnivojskih 
sistemov/m2

površine na 
tleh (vključno 
z verando, če 
je dostopna 
neprekinjeno)

9 ptic 36 ptic 
brez 
površine 
verande

22 ptic Običajno ni relevantno 9 ptic

Omejitve 
velikosti jate

3 000 vključno s 
samci

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

Stopnje živali 
ob zunanjem 
izpustu 
(m2/ptico) pod 
pogojem, da ni 
presežena 
omejitev 170 k
g N/ha/leto

4 1 4 1 4 4 4

* Deljivo za oblikovanje skupin po 3x3000 ali 2x4800.

Predlog spremembe
Najmanjša velikost notranje in zunanje površine in druge značilnosti namestitve za perutnino vrste 

Gallus gallus so:

Plemenska 
perutnina

Mlada perutnina Pitovna perutnina Kopuni Nesnice

Starost Plemenske 
ptice

Kokoši
0–8 tednov

Kokoši 9–
18 tednov

Začetna
0–28 dni

Končna
22–91 dni

91–150 dni Kokoši 
nesnice od 
19 tednov 
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naprej
Stopnja živali 
v objektu 
(ptice na m2

uporabne 
površine) za 
nepremične in 
premične 
objekte

24 ptic z 
največ 25 kg 
žive 
mase/m²

16 ptic z 
največ 
25 kg žive 
mase/m²

24 ptic z 
največ 25
kg žive 
mase/m²

10 ptic z 
največ 25 kg 
žive mase/m² 
Vendar v 
primeru 
premičnih 
hlevov, ki 
nimajo več kot 
150 m2 tal in 
ki ponoči 
ostanejo 
odprti, se 
lahko gostota 
živali poveča 
na 16, vendar 
ne več kot na 
30 kg telesne 
mase na m2

6,5 ptic z 
največ 
35 kg žive 
mase/m²

9 ptic na 
m² 
uporabne 
površine 
brez 
verande

Prostor za 
gred (cm)

15

Dodatne 
omejitve 
večnivojskih 
sistemov/m2 
površine na 
tleh (vključno 
z verando, če 
je dostopna 
neprekinjeno)

36 ptic brez 
površine 
verande

24 ptic Običajno ni relevantno 9 ptic

Omejitve 
velikosti jate

10 000* 10 000 Največ 1 
jata na 
objekt za 
rejo 
perutnine 
in 4 objekti 
na 
proizvodno 
enoto 

Največ 1 jata 
na objekt za 
rejo perutnine 
in 4 objekti na 
proizvodno 
enoto 

Največ 1
jata na 
objekt za 
rejo 
perutnine 
in 4 objekti 
na 
proizvodno 
enoto 

3000 in 
največ 
9000 na 
objekt ter 
največ 
18000 na 
kmetijsko 
gospodarst
vo 

Stopnje živali 
ob zunanjem 
izpustu 
(m2/ptico) pod 
pogojem, da ni 
presežena 
omejitev 170 k
g N/ha/leto

4 1 2 4 4

* Deljivo za oblikovanje skupin po 3x3000 ali 2x4800.

Or. fr

Predlog spremembe 1241
Michel Dantin in Angélique Delahaye
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Predlog uredbe
Priloga II – del II – točka 2.4.5. – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Najmanjša velikost notranje in zunanje površine in druge značilnosti namestitve za perutnino vrste 

Gallus gallus so:

Plemenska 
perutnina

Mlada perutnina Pitovna perutnina Kopuni Nesnice

Starost Plemenske ptice Kokoši
0–8 tednov

Kokoši 9–
18 tednov

Začetna
0–21 dni

Končna
22 do 81 dni

22–150 dni Kokoši 
nesnice od 
19 tednov 
naprej

Stopnja živali 
v objektu 
(ptice na m2 
uporabne 
površine) za 
nepremične in 
premične
objekte

6 ptic 24 ptic z 
največ 
21 kg žive 
mase/m²

15 ptic z 
največ 
21 kg žive 
mase/m²

20 ptic z 
največ 21
kg žive 
mase/m²

10 ptic z 
največ 21 kg 
žive mase/m²

10 ptic z 
največ 
21 kg žive 
mase/m²

6 ptic

Prostor za 
gred (cm)

18

Dodatne 
omejitve 
večnivojskih 
sistemov/m2 
površine na 
tleh (vključno 
z verando, če 
je dostopna 
neprekinjeno)

9 ptic 36 ptic 
brez 
površine 
verande

22 ptic Običajno ni relevantno 9 ptic

Omejitve 
velikosti jate

3 000 vključno s 
samci

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

Stopnje živali 
ob zunanjem 
izpustu 
(m2/ptico) pod 
pogojem, da ni 
presežena 
omejitev 170 k
g N/ha/leto

4 1 4 1 4 4 4

* Deljivo za oblikovanje skupin po 3x3000 ali 2x4800.

Predlog spremembe
Najmanjša velikost notranje in zunanje površine in druge značilnosti namestitve za perutnino vrste 

Gallus gallus so:

Plemenska 
perutnina

Mlada perutnina Pitovna perutnina Kopuni Nesnice
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Starost Plemenske 
ptice 

Kokoši
0–8 tednov

Kokoši 9–
18 tednov

Začetna
0–28 dni

Končna
28–91 dni

91–150 dni Kokoši 
nesnice od 
19 tednov 
naprej

Stopnja živali 
v objektu 
(ptice na m2 
uporabne 
površine) za 
nepremične in 
premične 
objekte

6 ptic 24 ptic z 
največ 25 kg 
žive 
mase/m²

16 ptic z 
največ 
25 kg žive 
mase/m²

20 ptic z 
največ 25
kg žive 
mase/m²

10 ptic z 
največ 25 kg 
žive mase/m²

6,25 ptic z 
največ 
35 kg žive 
mase/m²

9 ptic na m² 
uporabne 
površine 
brez verande

Prostor za 
gred (cm)

15

Dodatne 
omejitve 
večnivojskih 
sistemov/m2 
površine na 
tleh (vključno 
z verando, če 
je dostopna 
neprekinjeno)

9 ptic 36 ptic brez 
površine 
verande

24 ptic Običajno ni relevantno 9 ptic

Omejitve 
velikosti jate

3 000 vključno 
s samci

10 000* 10 000 10 000* 4 800 2 500 3000 in 
največ 9000 
na objekt ter 
največ 
18000 na 
kmetijsko 
gospodarstv
o 

Omejitev 
velikosti 
obratov

Največ 1 jata na objekt za rejo perutnine 
in največ 4 objekti na proizvodno enoto 

Stopnje živali 
ob zunanjem 
izpustu 
(m2/ptico) pod 
pogojem, da ni 
presežena 
omejitev 170 k
g N/ha/leto

4 1 2 4 4

* Deljivo za oblikovanje skupin po 3x3000 ali 2x4800.

Or. fr

Predlog spremembe 1242
Fredrick Federley

Predlog uredbe
Priloga II – del II – točka 2.4.5. – odstavek 2
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Najmanjša velikost notranje in zunanje površine in druge značilnosti namestitve za perutnino vrste 

Gallus gallus so:

Plemenska 
perutnina

Mlada perutnina Pitovna perutnina Kopuni Nesnice

Starost Plemenske ptice Kokoši
0–8 tednov

Kokoši 9–
18 tednov

Začetna 0–
21 dni

Končna 
22 do 81 dni

22–150 dni Kokoši 
nesnice od 
19 tednov 
naprej

Stopnja živali 
v objektu 
(ptice na m2 

uporabne 
površine) za 
nepremične in 
premične 
objekte

6 ptic 24 ptic z 
največ 
21 kg žive 
mase/m²

15 ptic z 
največ 
21 kg žive 
mase/m²

20 ptic z
največ 21
kg žive 
mase/m²

10 ptic z 
največ 21 kg 
žive mase/m²

10 ptic z 
največ 
21 kg žive 
mase/m²

6 ptic

Prostor za 
gred (cm)

18

Dodatne 
omejitve 
večnivojskih 
sistemov/m2

površine na 
tleh (vključno 
z verando, če 
je dostopna 
neprekinjeno)

9 ptic 36 ptic 
brez 
površine 
verande

22 ptic Običajno ni relevantno 9 ptic

Omejitve 
velikosti jate

3 000 vključno s 
samci

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

Stopnje živali 
ob zunanjem 
izpustu 
(m2/ptico) pod 
pogojem, da ni 
presežena 
omejitev 170 k
g N/ha/leto

4 1 4 1 4 4 4

* Deljivo za oblikovanje skupin po 3x3000 ali 2x4800.

Predlog spremembe
Najmanjša velikost notranje in zunanje površine in druge značilnosti namestitve za perutnino vrste 

Gallus gallus so:

Plemenska 
perutnina

Mlada perutnina Pitovna perutnina Kopuni Nesnice

Starost Plemenske ptice Kokoši
0–8 tednov

Kokoši 9–
18 tednov

Začetna 0–
21 dni

Končna 
22 do 81 dni

Starost Plemenske 
ptice 
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Stopnja živali 
v objektu 
(ptice na m2

uporabne 
površine) za 
nepremične in 
premične 
objekte

6 ptic največ 21 
kg žive 
mase/m2

15 ptic/m² največ 21 
kg žive 
mase/m2

10 ptic/m² Stopnja 
živali v 
objektu 
(ptice na 
m2

uporabne 
površine) 
za 
nepremičn
e in 
premične 
objekte

6 ptic

Prostor za 
gred (cm)

18

Dodatne 
omejitve 
večnivojskih 
sistemov/m2 
površine na
tleh (vključno 
z verando, če 
je dostopna 
neprekinjeno)

9 ptic 36 ptic 
brez 
površine 
verande

22 ptic Običajno ni relevantno 9 ptic

Omejitve 
velikosti jate

3 000 vključno s 
samci

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

Stopnje živali 
ob zunanjem 
izpustu 
(m2/ptico) pod 
pogojem, da ni 
presežena 
omejitev 170 k
g N/ha/leto

4 1 4 1 4 4 4

* Deljivo za oblikovanje skupin po 3x3000 ali 2x4800.

Or. en

Predlog spremembe 1243
Jens Rohde

Predlog uredbe
Priloga II – del II – točka 2.4.5. – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Najmanjša velikost notranje in zunanje površine in druge značilnosti namestitve za perutnino vrste 

Gallus gallus so:

Plemenska 
perutnina

Mlada perutnina Pitovna perutnina Kopuni Nesnice
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Starost Plemenske ptice Kokoši
0–8 tednov

Kokoši 9–
18 tednov

Začetna
0–21 dni

Končna
22–81 dni

22–150 dni Kokoši 
nesnice od 
19 tednov 
naprej

Stopnja živali 
v objektu 
(ptice na m2

uporabne 
površine) za 
nepremične in 
premične 
objekte

6 ptic 24 ptic z 
največ 
21 kg žive 
mase/m²

15 ptic z 
največ 
21 kg žive 
mase/m²

20 ptic z 
največ 21
kg žive 
mase/m²

10 ptic z 
največ 21 kg 
žive mase/m²

10 ptic z 
največ 
21 kg žive 
mase/m²

6 ptic

Prostor za 
gred (cm)

18

Dodatne 
omejitve 
večnivojskih 
sistemov/m2

površine na 
tleh (vključno 
z verando, če 
je dostopna 
neprekinjeno)

9 ptic 36 ptic 
brez 
površine 
verande

22 ptic Običajno ni relevantno 9 ptic

Omejitve 
velikosti jate

3 000 vključno s 
samci

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

Stopnje živali 
ob zunanjem 
izpustu 
(m2/ptico) pod 
pogojem, da ni 
presežena 
omejitev 170 k
g N/ha/leto

4 1 4 1 4 4 4

* Deljivo za oblikovanje skupin po 3x3000 ali 2x4800.

Predlog spremembe
Najmanjša velikost notranje in zunanje površine in druge značilnosti namestitve za perutnino vrste 

Gallus gallus so:

Plemenska 
perutnina

Kokoši Pitovna perutnina Kopuni Nesnice

Starost Plemenske ptice Začetna Končna 22–150 dni Kokoši 
nesnice od 
19 tednov 
naprej

Stopnja živali 
v objektu 
(ptice na m2

uporabne 
površine) za 
nepremične in 
premične 
objekte

6 ptic 15 ptic z 
največ 
21 kg žive 
mase/m²

15 ptic z 
največ 
21 kg žive 
mase/m²

20 ptic z 
največ 21
kg žive 
mase/m²

10 ptic z 
največ 21 kg 
žive mase/m²

10 ptic z 
največ 
21 kg žive 
mase/m²

6 ptic
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Prostor za 
gred (cm)

18

Dodatne 
omejitve 
večnivojskih 
sistemov/m2

površine na 
tleh (vključno 
z verando, če 
je dostopna 
neprekinjeno)

12 ptic 21 kg žive 
mase/m2

21 kg žive 
mase/m2

Običajno ni relevantno 12 ptic

Omejitve 
velikosti jate

3 000 vključno s 
samci

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

Stopnje živali 
ob zunanjem 
izpustu 
(m2/ptico) pod 
pogojem, da ni 
presežena 
omejitev 170 k
g N/ha/leto

4 1 1 1 1 4 4

* Deljivo za oblikovanje skupin po 3x3000 ali 2x4800.

Or. en

Obrazložitev

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.

Predlog spremembe 1244
Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot

Predlog uredbe
Priloga II – del II – točka 2.4.5. – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija
Najmanjša velikost notranjih in zunanjih površin in druge značilnosti namestitve za perutnino, ki ni vrste 

Gallus gallus, so:

Purani Gosi Race Pegatke
vrsta Samci Samice Skupaj Pekinške Samci 

muškatnih 
rac

Samice 
muškatnih 
rac

Mlakarica Skupaj
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Stopnja živali v 
objektu (ptice 
na m2 uporabne 
površine) za 
nepremične in 
premične 
objekte

10 z največ 
21 kg žive 
mase/m²

10 z največ 
21 kg žive 
mase/m²

10 z 
največ 
21 kg 
žive 
mase/m²

10 z 
največ 
21 kg 
žive 
mase/m²

10 z največ 
21 kg žive 
mase/m²

10 z največ 
21 kg žive 
mase/m²

10 z največ 
21 kg žive 
mase/m²

10 z največ 
21 kg žive 
mase/m²

Prostor za gred 
(cm)

40 40 Običajno 
ni 
relevant
no

Običajno 
ni 
relevantn
o

40 40 Običajno 
ni 
relevantno

20

Omejitve 
velikosti jate

2 500 2 500 2 500 4 000 
samic

3 200 4 000 3 200 5 200

3 200 
samcev

Stopnje živali 
ob zunanjem 
izpustu 
(m2/ptico) pod 
pogojem, da ni 
presežena 
omejitev 170 kg 
N/ha/leto

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

Predlog spremembe
Najmanjša velikost notranjih in zunanjih površin in druge značilnosti namestitve za perutnino, ki ni vrste 

Gallus gallus, so:

Purani Gosi Race Pegatke
vrsta Samci Samice Skupaj Pekinške Samci 

muškatnih 
rac

Samice 
muškatnih 
rac

Mlakarica Skupaj

Začetno obdobje 0–63 
dni

0–63 dni 0–35 dni 0–26 dni 0–35 dni 0–35 dni 0–35 dni 0–28 dni

Stopnja živali v 
objektu (ptice na m2

uporabne površine) 
za nepremične in 
premične objekte

6,5 z 
največ 
35 kg 
žive 
mase/m
²

6,25 z 
največ 
35 kg 
žive 
mase/m²

5 z 
največ 
30 kg 
žive 
mase/m²

8 z 
največ 
35 kg 
žive 
mase/m²

8 z največ 
35 kg žive 
mase/m²

10 z največ 
25 kg žive 
mase/m²

8 z največ 
35 kg žive 
mase/m²

13 z največ 
25 kg žive 
mase/m²

Stopnja živali v 
objektu (ptice na m2

uporabne površine) 
za premične objekte, 
katerih talna 
površina ne presega 
150 m2

16 z največ 30 kg žive mase/m²

Omejitve velikosti 
jate

2 500 2 500 2 500 4 000 
samic

3 200 4 000 3 200 5 200

3 200 
samcev

Omejitev velikosti 
enot gojenja

Največ 1 jata na objekt za rejo perutnine in največ 4 objekti na proizvodno enoto 

Stopnje živali ob 
zunanjem izpustu 
(m2/ptico) pod 
pogojem, da ni 

6 6 10 2 2 2 3 2
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presežena 
omejitev 170 kg 
N/ha/leto

Or. fr

Obrazložitev

Cilj predlaganih pravil je zagotoviti boljšo usklajenost prakse v različnih državah članicah in 
spodbuditi preusmeritev iz konvencionalnega v ekološko kmetovanje ob zagotavljanju visoke 
ravni dobrega počutja živali.

Predlog spremembe 1245
Michel Dantin, Angélique Delahaye

Predlog uredbe
Priloga II – del II – točka 2.4.5. – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija
Najmanjša velikost notranjih in zunanjih površin in druge značilnosti namestitve za perutnino, ki ni vrste 

Gallus gallus, so:

Purani Gosi Race Pegatke
vrsta Samci Samice Skupaj Pekinške Samci 

muškatnih 
rac

Samice 
muškatnih 
rac

Mlakarica Skupaj

Stopnja živali v 
objektu (ptice 
na m2 uporabne 
površine) za 
nepremične in 
premične 
objekte

10 z 
največ 
21 kg žive 
mase/m²

10 z največ 
21 kg žive 
mase/m²

10 z 
največ 
21 kg 
žive 
mase/m²

10 z 
največ 
21 kg 
žive 
mase/m²

10 z 
največ 
21 kg žive 
mase/m²

10 z največ 
21 kg žive 
mase/m²

10 z največ 
21 kg žive 
mase/m²

10 z največ 
21 kg žive 
mase/m²

Prostor za gred 
(cm)

40 40 Običajno 
ni 
relevant
no

Običajno 
ni 
relevantn
o

40 40 Običajno 
ni 
relevantno

20

Omejitve 
velikosti jate

2 500 2 500 2 500 4 000 
samic
3 200 
samcev

3 200 4 000 3 200 5 200

Stopnje živali 
ob zunanjem 
izpustu 
(m2/ptico) pod 
pogojem, da ni 
presežena 
omejitev 170 kg 
N/ha/leto

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

Predlog spremembe
Najmanjša velikost notranjih in zunanjih površin in druge značilnosti namestitve za perutnino, ki ni vrste 
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Gallus gallus, so:

Purani Gosi Race Pegatke
vrsta Samci Samice Skupaj Pekinške Samci 

muškatnih 
rac

Samice 
muškatnih 
rac

Mlakarica Skupaj

Začetno 
obdobje

0–63 dni 0–63 dni 0–35 dni 0–26 dni 0–35 dni 0–35 dni 0–35 dni 0–28 dni

Stopnja živali v 
objektu (ptice 
na m2 uporabne 
površine) za 
nepremične in 
premične 
objekte

6,25 z 
največ 
35 kg žive 
mase/m²

6,25 z 
največ 
35 kg žive 
mase/m²

5 z 
največ 
30 kg 
žive 
mase/m²

8 z 
največ 
35 kg 
žive 
mase/m²

8 z največ 
35 kg žive 
mase/m²

10 z največ 
25 kg žive 
mase/m²

8 z največ 
35 kg žive 
mase/m²

13 z največ 
25 kg žive 
mase/m²

Stopnja živali v 
objektu (ptice 
na m2 uporabne 
površine) za 
premične 
objekte, katerih 
talna površina 
ne presega 150 
m2

16 z največ 30 kg žive mase/m²

Omejitve 
velikosti jate

2 500 2 500 2 500 4 000 
samic

3 200 4 000 3 200 5 200

3 200 
samcev

Omejitev 
velikosti enot 
gojenja

Največ 1 jata na objekt za rejo perutnine in največ 4 objekti na proizvodno enoto 

Stopnje živali 
ob zunanjem 
izpustu 
(m2/ptico) pod 
pogojem, da ni 
presežena 
omejitev 170 kg 
N/ha/leto

6 6 10 2 2 2 3 2

Or. fr

Predlog spremembe 1246
Norbert Lins, Jens Gieseke

Predlog uredbe
Priloga II – del II – točka 2.4.5 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V posameznem objektu za rejo perutnine 
je dovoljenih največ 3 000 kokoši nesnic. 
Za mlado perutnino se uporabljajo 



AM\1066371SL.doc 57/57 PE560.821v01-00

SL

posebna pravila.

Or. de

Predlog spremembe 1247
Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot

Predlog uredbe
Priloga II – del II – točka 2.4.5 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(da) skupna uporabna površina objektov 
za pitovno perutnino pri nobeni 
proizvodni enoti ne sme presegati 1 920 
m².

Or. fr

Obrazložitev

Minimalna velikost ustreza stopnji živali ob zunanjem izpustu oz. 4 m2 krat 4 800 piščancev 
(zgornja meja za jato pitovne perutnine, kot je navedena v tabeli v točki 2.4.5 dela II Priloge 
II ), kar znaša 1 920 m2.

Predlog spremembe 1248
Michel Dantin, Angélique Delahaye

Predlog uredbe
Priloga II – del II – točka 2.4.5 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(da) skupna uporabna površina objektov 
za pitovno perutnino pri nobeni 
proizvodni enoti ne sme presegati 1 920
m²;

Or. fr

Predlog spremembe 1249
Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot
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Predlog uredbe
Priloga II – del II – točka 2.4.5 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(db) skupno število kokoši nesnic ne sme 
presegati 18 000 kokoši na proizvodno 
enoto in 9 000 kokoši na objekt za rejo 
perutnine.

Or. fr

Predlog spremembe 1250
Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot

Predlog uredbe
Priloga II – del II – točka 2.4.6 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) perutnina ima dostop do površin na 
prostem najmanj eno tretjino svojega 
življenja. Zagotovi se zlasti neprekinjen 
dnevni dostop do površin na prostem,
kadar koli fiziološke in fizične razmere to 
dovoljujejo, razen v primeru začasnih 
omejitev na podlagi zakonodaje Unije;

(a) kokoši nesnice in pitovna perutnina
imajo dostop do površin na prostem 
najmanj eno tretjino svojega življenja, 
razen v primeru začasnih omejitev na 
podlagi zakonodaje Unije;

Or. fr

Obrazložitev

Zaradi zdravstvenih razlog ni mogoče dovoliti izhoda na zunanje površine piščancem, 
mlajšim od 18 tednov, ki nato postanejo nesnice (uspešnost cepljenja ni zagotovljena, 
nevarnost salmonele ali mikoplazme v jajcih). Ker faza piščanca predstavlja le eno tretjino 
življenja nesnic, te določbe vseeno omogočajo dostop do zunanjih površin v večjem delu 
življenjske dobe živali.

Predlog spremembe 1251
Michel Dantin, Angélique Delahaye

Predlog uredbe
Priloga II – del II – točka 2.4.6 – odstavek 1 – točka a
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) perutnina ima dostop do površin na 
prostem najmanj eno tretjino svojega 
življenja. Zagotovi se zlasti neprekinjen 
dnevni dostop do površin na prostem,
kadar koli fiziološke in fizične razmere to 
dovoljujejo, razen v primeru začasnih 
omejitev na podlagi zakonodaje Unije;

(a) kokoši nesnice in pitovna perutnina
imajo dostop do površin na prostem 
najmanj eno tretjino svojega življenja, 
razen v primeru začasnih omejitev na 
podlagi zakonodaje Unije;

Or. fr

Predlog spremembe 1252
Norbert Erdős

Predlog uredbe
Priloga II – del II – točka 2.4.6 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) perutnina ima dostop do površin na 
prostem najmanj eno tretjino svojega 
življenja. Zagotovi se zlasti neprekinjen 
dnevni dostop do površin na prostem,
kadar koli fiziološke in fizične razmere to 
dovoljujejo, razen v primeru začasnih 
omejitev na podlagi zakonodaje Unije;

(a) kokoši nesnice in pitovna perutnina
imajo dostop do površin na prostem 
najmanj eno tretjino svojega življenja, 
razen v primeru začasnih omejitev na 
podlagi zakonodaje Unije;

Or. xm

Obrazložitev

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 odstavek 2.4.6)

Predlog spremembe 1253
Anja Hazekamp, Stefan Eck
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Predlog uredbe
Priloga II – del II – točka 2.4.6 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) perutnina ima dostop do površin na 
prostem najmanj eno tretjino svojega 
življenja. Zagotovi se zlasti neprekinjen 
dnevni dostop do površin na prostem, 
kadar koli fiziološke in fizične razmere to 
dovoljujejo, razen v primeru začasnih 
omejitev na podlagi zakonodaje Unije;

(a) perutnina ima dostop do površin na 
prostem večino svojega življenja. Zagotovi 
se zlasti neprekinjen dnevni dostop do 
površin na prostem od najzgodnejše možne 
starosti, kadar koli fiziološke in fizične 
razmere to dovoljujejo, razen v primeru 
začasnih omejitev zaradi neugodnih 
vremenskih razmer ali na podlagi 
zakonodaje Unije;

Or. en

Predlog spremembe 1254
Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot

Predlog uredbe
Priloga II – del II – točka 2.4.6 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) površine na prostem za perutnino so v 
glavnem poraščene z rastlinjem, 
sestavljenim iz številnih raznovrstnih 
rastlin, imajo objekte, v katere se živali 
lahko zatečejo, in živalim omogočajo 
lahek dostop do ustreznega števila 
napajalnikov. Rastlinje na površini na 
prostem se redno spravlja in odstranjuje, da 
se zmanjša možnost presežkov hranilnih 
snovi. Katera koli točka površine na 
prostem ni oddaljena več kot 150 m do 
najbližje odprtine na objektu za rejo 
perutnine. Vendar pa je dovoljeno 
podaljšanje do 350 m od najbližje odprtine 
na objektu za rejo, če je zadostno število 
pokritih prostorov in napajalnikov
enakomerno razporejenih po celotni 
površini na prostem z najmanj štirimi 
pokritimi prostori na hektar;

(b) površine na prostem za perutnino so v 
glavnem poraščene z rastlinjem. Rastlinje 
na površini na prostem se redno spravlja in 
odstranjuje, da se zmanjša možnost 
presežkov hranilnih snovi. Katera koli 
točka površine na prostem ni oddaljena več 
kot 150 m do najbližje odprtine na objektu 
za rejo perutnine. Vendar pa je dovoljeno 
podaljšanje do 350 m od najbližje odprtine 
na objektu za rejo, če je zadostno število 
pokritih prostorov ali grmovja/dreves
enakomerno razporejenih po celotni 
površini na prostem z najmanj štirimi 
pokritimi prostori ali skupinami 
grmičevja/dreves na hektar;

Or. fr
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Obrazložitev

Les variétés de plantes qui peuvent être sur un parcours dépendent avant tout de la région de 
l’élevage et de son climat. La réglementation ne doit pas imposer « un large éventail de 
plantes » au risque d’avoir des espèces exotiques néfastes pour l’environnement.La présence 
d’abreuvoirs sur les parcours extérieurs attire les oiseaux sauvages et entraîne un risque 
important en cas d’épisode d’Influenza aviaire. Pour cette raison, la Commission européenne 
la déconseille en cas d’épisode d’Influenza aviaire, et cela est même interdit en permanence 
dans certains états-membres.C’est la végétation, par exemple avec des arbustes ou de arbres, 
qui aide les volailles à s’étendre sur les parcours en plein air, il n’est pas nécessaire d’avoir 
d’autres équipements de protection en plus.

Predlog spremembe 1255
Norbert Erdős

Predlog uredbe
Priloga II – del II – točka 2.4.6 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) površine na prostem za perutnino so v 
glavnem poraščene z rastlinjem, 
sestavljenim iz številnih raznovrstnih 
rastlin, imajo objekte, v katere se živali 
lahko zatečejo, in živalim omogočajo 
lahek dostop do ustreznega števila 
napajalnikov. Rastlinje na površini na 
prostem se redno spravlja in odstranjuje, da 
se zmanjša možnost presežkov hranilnih 
snovi. Katera koli točka površine na 
prostem ni oddaljena več kot 150 m do 
najbližje odprtine na objektu za rejo 
perutnine. Vendar pa je dovoljeno 
podaljšanje do 350 m od najbližje odprtine 
na objektu za rejo, če je zadostno število 
pokritih prostorov in napajalnikov
enakomerno razporejenih po celotni 
površini na prostem z najmanj štirimi 
pokritimi prostori na hektar;

(b) površine na prostem za perutnino so v 
glavnem poraščene z rastlinjem, 
sestavljenim iz številnih raznovrstnih 
rastlin. Rastlinje na površini na prostem se 
redno spravlja in odstranjuje, da se zmanjša 
možnost presežkov hranilnih snovi. Katera 
koli točka površine na prostem ni 
oddaljena več kot 150 m do najbližje 
odprtine na objektu za rejo perutnine.
Vendar pa je dovoljeno podaljšanje do 
350 m od najbližje odprtine na objektu za 
rejo, če je zadostno število pokritih 
prostorov, grmovja ali gozdnatih površin
enakomerno razporejenih po celotni 
površini na prostem z najmanj štirimi 
pokritimi prostori ali skupinami 
grmičevja/dreves na hektar;

Or. xm

Obrazložitev

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 
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on the on open-air runs attracts wild birds and causes a significant risk in case of an avian 
influenza episode. For this reason, the European Commission does not recommend it, and this 
is even banned permanently in some member states. Vegetation, for example with trees or 
shrubs, helps poultry to expand on outdoor spaces, it is not necessary to have other additional 
protective equipment.

Predlog spremembe 1256
Anja Hazekamp, Stefan Eck

Predlog uredbe
Priloga II – del II – točka 2.4.6 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) površine na prostem za perutnino so v 
glavnem poraščene z rastlinjem, 
sestavljenim iz številnih raznovrstnih 
rastlin, imajo objekte, v katere se živali 
lahko zatečejo, in živalim omogočajo 
lahek dostop do ustreznega števila 
napajalnikov. Rastlinje na površini na 
prostem se redno spravlja in odstranjuje, da 
se zmanjša možnost presežkov hranilnih 
snovi. Katera koli točka površine na 
prostem ni oddaljena več kot 150 m do 
najbližje odprtine na objektu za rejo 
perutnine. Vendar pa je dovoljeno 
podaljšanje do 350 m od najbližje odprtine 
na objektu za rejo, če je zadostno število 
pokritih prostorov in napajalnikov 
enakomerno razporejenih po celotni 
površini na prostem z najmanj štirimi 
pokritimi prostori na hektar;

(b) površine na prostem za perutnino so v 
glavnem poraščene z rastlinjem, 
sestavljenim iz številnih raznovrstnih 
rastlin, imajo zadostno število objektov, v 
katere se živali lahko zatečejo in ki živalim 
omogočajo lahek dostop do ustreznega 
števila napajalnikov. Objekti, v katere se 
živali lahko zatečejo, morajo le-tem 
omogočiti skrivanje. Rastlinje na površini 
na prostem se redno spravlja in odstranjuje, 
da se zmanjša možnost presežkov hranilnih 
snovi. Katera koli točka površine na 
prostem ni oddaljena več kot 150 m do 
najbližje odprtine na objektu za rejo 
perutnine. Vendar pa je dovoljeno 
podaljšanje do 350 m od najbližje odprtine 
na objektu za rejo, če je zadostno število 
pokritih prostorov in napajalnikov 
enakomerno razporejenih po celotni 
površini na prostem z najmanj štirimi 
pokritimi prostori na hektar;

Or. en

Predlog spremembe 1257
Anja Hazekamp, Stefan Eck

Predlog uredbe
Priloga II – del II – točka 2.4.6 – odstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) kjer se perutnina zaradi omejitev ali (d) kjer se perutnina, tudi zaradi omejitev 
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obveznosti na podlagi zakonodaje Unije 
zadržuje v prostorih, ima stalen dostop do 
zadostne količine voluminozne krme in 
primernega materiala, da so zadovoljene 
njene etološke potrebe;

ali obveznosti na podlagi zakonodaje 
Unije, zadržuje v prostorih, ima stalen 
dostop do verande (zunanjega izpusta) ter 
do zadostne količine voluminozne krme in 
primernega materiala, da so zadovoljene 
njene etološke potrebe;

Or. en

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

Predlog uredbe
Priloga II – del II – točka 2.4.7 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Skubljenje žive perutnine je prepovedano. Prisilno krmljenje in skubljenje žive 
perutnine je prepovedano.

Or. en

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

Predlog uredbe
Priloga II – del II – točka 2.4.7. – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2.3.4 a. Pohabljanje perutnine, vključno s 
kastracijo in obrezovanjem kljunov, je 
prepovedano. Kirurški posegi so dovoljeni 
le v redkih posameznih primerih in samo 
iz utemeljenih razlogov za dobrobit živali. 
V takih primerih je treba z uporabo 
ustreznih anestetikov in podaljšano 
uporabo analgetikov preprečevati bolečine 
in trpljenje. Postopke ob najprimernejši 
starosti živali opravi usposobljeno osebje 
oziroma veterinar. Če je mogoče, se za 
reševanje posebnih težav v zvezi z rejo 
nekastriranih (celih) samcev uporabljajo 
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nekirurške alternative, vključno z uporabo 
najprimernejših pasem in rejskih praks.

Or. en

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

Predlog uredbe
Priloga II – del II – točka 2.4.7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2.4.7 a. Pohabljanje perutnine, vključno s 
kastracijo in obrezovanjem kljunov, je 
prepovedano.

Or. en

Predlog spremembe 1261
Clara Eugenia Aguilera García

Predlog uredbe
Priloga II – del II – točka 2.5.5 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) čebelji panji se postavijo na območja, ki 
zagotavljajo vire nektarja in cvetnega 
prahu iz predvsem ekološko pridelanih 
kulturnih rastlin ali, po potrebi, naravne 
vegetacije ali neekološko upravljanih 
gozdov ali kulturnih rastlin, ki se 
obdelujejo samo s postopki z majhnim 
vplivom na okolje;

(a) čebelji panji se postavijo na območja, ki 
zagotavljajo vire nektarja in cvetnega 
prahu iz predvsem ekološko pridelanih 
kulturnih rastlin ali, po potrebi, naravne 
vegetacije ali neekološko upravljanih 
gozdov ali kulturnih rastlin, ki se 
obdelujejo samo s postopki z majhnim 
vplivom na okolje, enakovrednimi tistim iz 
členov 28 in 30 Uredbe (EU) št. 
1305/2013;

Or. es

Obrazložitev

Terminologijo je treba pojasniti.
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Predlog spremembe 1262
Jens Rohde

Predlog uredbe
Priloga II – del II – točka 2.5.5 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) čebelnjaki so na taki lokaciji, da v 
polmeru 3 kilometrov od čebelnjaka 
nektar in cvetni prah izvirata v glavnem iz 
ekoloških pridelkov in/ali samoraslega 
rastlinstva in/ali pridelkov, obdelanih s 
postopki z majhnim vplivom na okolje, ki 
so ekvivalentni tistim iz člena 28 in 
člena 30 Uredbe (EU) št. 1305/2013 in 
nimajo vpliva na ekološko čebelarstvo. Te 
zahteve se ne uporabljajo, če ni cvetenja 
ali če so panji v obdobju mirovanja;

(c) Strokovna skupina Komisije, EGTOP, 
mora razviti smernice.

Or. en

Obrazložitev

Potrebno je nadaljnje usklajevanje v zvezi z lokacijo čebelnjakov. Nejasno je, kako veliko 
območje običajnih polj je sprejemljivo in kakšna vrsta običajnih virov kmetijskih rastlin, 
nektarja in cvetnega prahu je dovoljena v polmeru 3 kilometrov. Države članice imajo zelo 
različne razlage.

Predlog spremembe 1263
Jens Rohde

Predlog uredbe
Priloga II – del II – točka 2.5.5 – odstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) panji in materiali, ki se uporabljajo v 
čebelarstvu, so pretežno iz naravnih
materialov, ki ne predstavljajo tveganja za 
onesnaženje okolja ali čebelarskih 
proizvodov;

(d) panji in materiali, ki se uporabljajo v 
čebelarstvu, so pretežno iz materialov, ki 
ne predstavljajo tveganja za onesnaženje 
okolja ali čebelarskih proizvodov;

Or. en
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Obrazložitev

Ekološki čebelarji bi morali imeti možnost uporabe sodobnih panjev, narejenih iz lažjih 
materialov. Panji iz stiropora in podobnih materialov se uspešno uporabljajo v 
konvencionalnem čebelarstvu in ne ogrožajo varnosti hrane ali zdravja živali.

Predlog spremembe 1264
Franc Bogovič

Predlog uredbe
Priloga II – del II – točka 2.6 (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2.6. Vzreja damjakov, muflonov in 
navadnih jelenov

2.6.1. Preusmeritev

Damjaki, mufloni, navadni jeleni in 
proizvodi iz njih se lahko štejejo za 
ekološke po preteku preusmeritvenega 
obdobja, ki traja najmanj 6 mesecev pri 
damjakih in muflonih ter 12 mesecev pri 
navadnih jelenih.

2.6.2. Posebni pogoji namestitve in 
gostota živali

V zvezi s pogoji namestitve in gostoto 
živali se uporabljajo naslednja pravila

(a) Damjaki, mufloni in navadni jeleni se 
redijo v oborah iz točke f. Najmanjša 
velikost obore za damjake in muflone 
znaša en hektar in za navadne jelene dva 
hektara. Če se redi v obori več vrst živali 
skupaj, je najmanjša velikost obore tri 
hektare;

(b) Pri vsaki obori mora biti zagotovljena 
možnost razdelitve na najmanj dve 
čredinki. Najmanjša velikost čredinke pri 
damjakih in muflonih znaša pol hektara, 
pri navadnih jelenih ali več vrstah rejnih 
živali v skupni obori pa najmanj en 
hektar;

(c) Živali morajo živeti v socialnih 
skupinah. Najmanjše število odraslih 
živali v obori mora obsegati za vsako vrsto 
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živali tri samice in enega samca. Zgornja 
meja za število živali na hektar površine v 
obori znaša:

(i) za damjake in muflone: 10 odraslih 
živali na hektar;

(ii) za navadne jelene: 5 odraslih živali na 
hektar;

(d) Živali, ki se skotijo v čredi, se v prvem 
življenjskem letu štejejo v kvoto iz 
prejšnjega odstavka;

(e) Ločena reja posameznih živali ni 
dovoljena, razen če gre za časovno omejen 
in utemeljen razlog zaradi preprečevanja 
bolezni ali veterinarskega zdravljenja;

(f) Za obore veljajo naslednje določbe:

(i) Obora je ograjen prostor, ki mora 
vsebovati del, kjer je živalim zagotovljena 
zaščita pred vremenskimi vplivi. Ekološka 
reja živali v obori na zelo vlažnih ali 
močvirnih tleh ni dovoljena;

(ii) V obori mora biti v obdobju vegetacije 
zagotovljena naravna paša. Obore, v 
katerih v obdobju vegetacije ni mogoče 
zagotoviti krme s pašo, niso dovoljene;

(iii) Živalim morajo biti zagotovljena 
skrivališča oziroma zatočišča;

(iv) Živalim mora biti zagotovljena obraba 
parkljev na naraven način. Če ta zaradi 
sestave tal ni zadostna, je to treba 
zagotoviti z drugimi ustreznimi ukrepi 
(npr. utrditev tal okrog krmišč);

(v) V oborah za navadne jelene mora biti 
živalim omogočeno valjanje v blatu, da se 
zagotovi negovanje kožuha in 
uravnavanje toplote;

(vi) Krmišča morajo biti postavljena na 
mestih, ki so zaščitena pred vremenskimi 
vplivi in so dostopna tako za živali kot tudi 
za njihove oskrbnike. Na mestu, kjer so 
krmišča, morajo biti tla utrjena, naprave 
za krmljenje pa morajo imeti nadstrešek;

(vii) Če ni zagotovljen stalen dostop do 
krme, morajo biti krmišča oblikovana 
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tako, da se lahko vse živali hranijo hkrati;

(viii) Zunanje in notranje ograje morajo 
biti živalim razločno vidne, tako da ne 
prihaja do poškodb živali. Ograja ne sme 
imeti ostrih kotov;

(ix) Ograja obore mora biti za damjake in 
muflone visoka najmanj 1,8 metra, za 
navadne jelene pa najmanj dva metra. 
Navedena višina ne velja za ograjo znotraj 
obore za postavitev čredink;

(x) V obdobju vegetacije se morajo živali 
prehranjevati s pašo v obori;

(xi) Dokrmljevanje je dovoljeno le v 
primeru pomanjkanja paše zaradi 
neugodnih vremenski razmer;

(xii) Rejne živali v obori morajo imeti na 
voljo neoporečno vodo. Če ni na voljo 
naravnega in za živali lahko dostopnega 
naravnega vodnega vira, je treba 
zagotoviti napajališča.

Or. sl

Obrazložitev

Potrošniki vse bolj povprašujejo tudi po ekoloških proizvodih iz divjadi in kuncev. Zato se 
morajo na ravni EU uvesti tudi enotna pravila za rejo navadnih jelenov, muflonov, damjakov 
in kuncev.

Predlog spremembe 1265
Ricardo Serrão Santos

Predlog uredbe
Priloga II – del III – odstavek 1 – točka 9 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9a) „trajnostni ribolov“: lov živih vodnih 
virov, ki ga je mogoče izvajati neomejeno, 
ne da bi zmanjšali stalež ciljne vrste, ki je 
potreben za ohranitev zdravih 
populacijskih ravni, in brez negativnih 
učinkov na druge vrste v ekosistemu ali 
njihovih habitatih v smislu okvirne 
direktive o vodah ali okvirne direktive o 
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morski strategiji73 a, kot je ustrezno.

__________________
73 a Direktiva 2006/113/ES Evropskega 
parlamenta in Svet z dne 
12. decembra 2006 o zahtevah glede 
kakovosti voda, primernih za lupinarje 
(UL L 376, 27.12.2006, str. 14), in 
Direktiva 2008/56/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 17. junija 2008 
o določitvi okvira za ukrepe Skupnosti na 
področju politike morskega okolja 
(okvirna direktiva o morski strategiji) (UL 
L 164, 25.6.2008, str. 19), v tem 
zaporedju.

Or. pt

Predlog spremembe 1266
Ricardo Serrão Santos

Predlog uredbe
Priloga II – del III – točka 2. 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. 6a. Kmetijska gospodarstva z ekološko 
pridelavo morskih alg in živali iz 
ribogojstva ne povzročajo tveganj za vrste, 
ki jih je treba ohranjati.

Or. pt

Predlog spremembe 1267
Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot, Isabelle Thomas

Predlog uredbe
Priloga II – Part 3 – točka 3.2.1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) področja, kjer rastejo, so ekološko zelo 
kakovostna, kakor je opredeljeno z 
Direktivo 2000/60/ES75, in z zdravstvenega 
vidika niso neprimerna;

(a) področja, kjer rastejo, so ekološko zelo 
kakovostna, kakor je opredeljeno z 
Direktivo 2000/60/ES75, ali so po 
kakovosti primerljiva s proizvodnimi 
območji razreda A in B v skladu z Uredbo 
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(ES) št. 854/2004 (10), in z zdravstvenega 
vidika niso neprimerna;

__________________ __________________
75 Direktiva 2006/113/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 
2006 o zahtevah glede kakovosti voda, 
primernih za lupinarje (UL L 376,
27.12.2006, str. 14).

Direktiva 2000/60/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 
2000 o določitvi okvira za ukrepe 
Skupnosti na področju vodne politike (UL 
L 327, 22.12.2000, str. 1). (10) Uredba 
Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 
854/2004 z dne 29. aprila 2004 o določitvi 
posebnih predpisov za organizacijo 
uradnega nadzora proizvodov živalskega 
izvora, namenjenih za prehrano ljudi (UL 
L 139, 30.04.2004) 

Or. fr

Obrazložitev

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.

Predlog spremembe 1268
Alain Cadec, Michel Dantin

Predlog uredbe
Priloga II – del III – točka 3.2.1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) področja, kjer rastejo, so ekološko zelo 
kakovostna, kakor je opredeljeno z
Direktivo 2000/60/ES75, in z zdravstvenega 
vidika niso neprimerna;

(a) področja, kjer rastejo, so ekološko zelo 
kakovostna, kakor je opredeljeno z
Direktivo 2000/60/ES75, ali so po 
kakovosti primerljiva s proizvodnimi 
območji razreda A in B v skladu z Uredbo 
(ES) št. 854/2004, in z zdravstvenega 
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vidika niso neprimerna;

__________________ __________________
75 Direktiva 2006/113/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 
2006 o zahtevah glede kakovosti voda, 
primernih za lupinarje (UL L 376, 
27.12.2006, str. 14).

75 Direktiva 2006/113/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 
2006 o zahtevah glede kakovosti voda, 
primernih za lupinarje (UL L 376, 
27.12.2006, str. 14).

Or. fr

Predlog spremembe 1269
Ricardo Serrão Santos

Predlog uredbe
Priloga II – del III – točka 3.2.1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) področja, kjer rastejo, so ekološko zelo 
kakovostna, kakor je opredeljeno z 
Direktivo 2000/60/ES75, in z zdravstvenega 
vidika niso neprimerna;

(a) področja, kjer rastejo, so ekološko zelo 
kakovostna, kakor je opredeljeno z 
Direktivo 2000/60/ES75, ali so v dobrem 
okoljskem stanju, kakor je opredeljeno z 
Direktivo 2008/56/ES75 a, in z 
zdravstvenega vidika niso neprimerna;

__________________ __________________
75 a Direktiva 2008/56/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 17. junija 2008 
o določitvi okvira za ukrepe Skupnosti na 
področju politike morskega okolja 
(Okvirna direktiva o morski strategiji) 
(UL L 164, 25.6.2008, str. 19).

75 Direktiva 2006/113/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 
2006 o zahtevah glede kakovosti voda, 
primernih za lupinarje (UL L 376, 
27.12.2006, str. 14).

75 Direktiva 2006/113/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 
2006 o zahtevah glede kakovosti voda, 
primernih za lupinarje (UL L 376, 
27.12.2006, str. 14).

Or. pt

Obrazložitev

Dejavnosti ribogojstva se lahko izvajajo v morskem okolju in bi morale v teh primerih 
upoštevati ustrezno okoljsko zakonodajo, vključno z okvirno direktivo o morski strategiji.
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Predlog spremembe 1270
Alain Cadec, Michel Dantin

Predlog uredbe
Priloga II – del III – točka 3.2.2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) za zagotavljanje ohranitve obsežnega 
genskega sklada redno poteka nabiranje 
prosto živečih nedoraslih morskih alg, da
dopolnjuje zaloge iz gojenja v pokritih 
prostorih;

(b) za zagotavljanje ohranitve obsežnega 
genskega sklada redno poteka nabiranje 
prosto živečih morskih alg, da se ohranja 
in razvija raznolikost zaloge iz gojenja v 
pokritih prostorih;

Or. fr

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

Predlog uredbe
Priloga II – del III – točka 3.2.2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) za zagotavljanje ohranitve obsežnega 
genskega sklada redno poteka nabiranje 
prosto živečih nedoraslih morskih alg, da
dopolnjuje zaloge iz gojenja v pokritih 
prostorih;

(b) za zagotavljanje ohranitve obsežnega 
genskega sklada redno poteka nabiranje 
prosto živečih morskih alg, da se ohranja 
in razvija raznolikost zaloge iz gojenja v 
pokritih prostorih;

Or. fr

Obrazložitev

Zaradi ohranitve genske raznovrstnosti je dovoljeno nabirati prosto živeče alge vseh starosti, 
zato se predlaga črtanje pridevnika „nedoraslih“. Predlog spremembe, ki uvaja „ohranja in 
razvija raznolikost“, omogoča jasnejšo opredelitev namena proizvodnih pravil.

Predlog spremembe 1272
Alain Cadec, Michel Dantin

Predlog uredbe
Priloga II – del III – točka 3.4.4
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3.4.4. Če so morske alge pridelane na 
deljenem ali skupnem območju pridelave,
se zagotovi dokumentarna evidenca, da je 
skupna pridelana količina v skladu s to 
uredbo.

3.4.4. Če so morske alge pridelane na 
deljenem ali skupnem območju pridelave,
pristojni organ, ki ga določi država 
članica, zagotovi dokumentarno evidenco, 
da je skupna pridelana količina v skladu s 
to uredbo.

Or. fr

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

Predlog uredbe
Priloga II – del III – točka 3.4.4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3.4.4. Če so morske alge pridelane na 
deljenem ali skupnem območju pridelave,
se zagotovi dokumentarna evidenca, da je 
skupna pridelana količina v skladu s to 
uredbo.

3.4.4. Če so morske alge pridelane na 
deljenem ali skupnem območju pridelave,
pristojni organ zagotovi dokumentarno 
evidenco, da je skupna pridelana količina v 
skladu s to uredbo.

Or. fr

Obrazložitev

Ta dodatek zagotavlja posredovanje pristojnih organov za upravljanje biomase iz obalnih alg 
ter tako spodbuja trajnostno upravljanje prosto živečih virov in strukturiranje poklicnega 
nabiranja obalnih alg v državah članicah.

Predlog spremembe 1274
Ivan Jakovčić

Predlog uredbe
Priloga II – del III – točka 4.1.2.1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) ekološko ribogojstvo temelji na vzreji 
mladic, ki izvirajo iz ekoloških plemenskih 
jat in ekoloških gospodarstev;

(a) za namene nadaljnjega gojenja, kadar
ekološko gojeni nedorasli organizmi iz 
ribogojstva niso na voljo, z naslednjimi 
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omejitvami:

a) uporabljati je treba ekološko gojene 
nedorasle organizme, če so na voljo;

(b) vsaj zadnje tri četrtine ciklusa gojenja 
morajo potekati v okviru ekološkega 
upravljanja.

Vsaka država članica zagotovi 
vzpostavitev računalniško podprte 
podatkovne zbirke za evidentiranje 
ribogojnih vrst, za katere so na njenem 
ozemlju na voljo ekološko gojeni 
nedorasli organizmi, in proizvodne 
zmogljivosti certificiranih ribogojnic.

Komisija sprejme izvedbene akte, ki 
določajo tehnične podrobnosti za 
vzpostavitev podatkovne zbirke iz 
odstavka 2. Navedeni izvedbeni akti se 
sprejmejo v skladu s postopkom pregleda.

Or. en

Predlog spremembe 1275
Ricardo Serrão Santos

Predlog uredbe
Priloga II – del III – točka 4.1.2.1 – točka a a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

aa) Če živali ni mogoče dobiti pod pogoji 
iz točke 4.1.2.1 (a), se lahko ulovijo v 
divjini. Te živali se v okviru ekološkega 
upravljanja vzdržujejo vsaj tri mesece, 
preden se lahko uporabijo.

Or. pt

Predlog spremembe 1276
Anja Hazekamp, Stefan Eck

Predlog uredbe
Priloga II – del III – točka 4.1.2.1 – točka d
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) za namene izboljšanja genskega sklada
se lahko na kmetijsko gospodarstvo 
pripeljejo prostoživeče ali neekološko 
gojene živali iz ribogojstva. Te živali se v 
okviru ekološkega upravljanja vzdržujejo 
vsaj tri mesece, preden se lahko uporabijo 
za razmnoževanje.

(d) V ekološki pridelavi se ne uporabljajo 
ujete prostoživeče ribe, vključno z ribami, 
ki se uporabljajo za ribjo moko, ribje olje 
iz celih prostoživečih rib in prostoživeče 
ribe, ki se uporabljajo za vzrejo ali kot 
ribe čistilke. Izjemoma se v primerih, ko 
alternativni viri pod razumnimi pogoji 
niso na voljo in ko so pogoji prilagojeni 
potrebam vrste, za namene izboljšanja
primernosti genskega sklada lahko na 
kmetijsko gospodarstvo pripeljejo 
prostoživeče ali neekološko gojene živali iz 
ribogojstva. Te živali se v okviru 
ekološkega upravljanja vzdržujejo vsaj tri 
mesece, preden se lahko uporabijo za 
razmnoževanje.

Or. en

Predlog spremembe 1277
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Ramón Luis Valcárcel Siso

Predlog uredbe
Priloga II – del III – točka 4.1.2.1 – točka d a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(da) Za namene nadaljnjega gojenja je 
zbiranje prostoživečih nedoraslih 
organizmov iz ribogojstva izrecno 
omejeno na naslednje primere:

(i) naravno povečanje števila ličink rib ali 
rakov in nedoraslih organizmov pri 
polnjenju ribnikov, zaprtih sistemov ali 
ograjenih prostorov;

(ii) mlade jegulje, pod pogojem, da je 
vzpostavljen odobren načrt upravljanja 
jegulje v zvezi z lokacijo in da vprašanje 
umetnega razmnoževanja ostaja 
nerešeno;

(iii) obnova staležev prostoživečega 
ribjega zaroda vrst, razen jegulje, v 
intenzivnem ribogojstvu znotraj mokrišč, 
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kot so ribniki s somornico, območja 
plimovanja in obalne lagune, pod 
pogojem, da:

– je obnova staležev rib skladna z ukrepi 
upravljanja, ki jih odobrijo ustrezni 
organi za zagotovitev trajnostnega 
izkoriščanja zadevne vrste, in

– se ribe krmijo izključno s krmo, ki je na 
voljo v okolju.

Or. en

Predlog spremembe 1278
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Ramón Luis Valcárcel Siso

Predlog uredbe
Priloga II – del III – točka 4.1.2.1 – točka d b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d b) za namene nadaljnjega gojenja in 
kadar ekološko gojeni nedorasli 
organizmi iz ribogojstva niso na voljo, 
lahko države članice dovolijo uporabo 
neekološko gojenih nedoraslih 
organizmov, če vsaj zadnji dve tretjini 
ciklusa gojenja potekata v okviru 
ekološkega upravljanja.

Or. en

Predlog spremembe 1279
Marian Harkin

Predlog uredbe
Priloga II – del III – točka 4.1.2.1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4.1.2.1 a. Na namene nadaljnjega gojenja, 
kadar ekološko gojeni nedorasli 
organizmi iz ribogojstva niso na voljo, z 
naslednjimi omejitvami:
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a) uporabljati je treba ekološko gojene 
nedorasle organizme, če so na voljo

(b) vsaj zadnje tri četrtine ciklusa gojenja 
morajo potekati v okviru ekološkega 
upravljanja.

Vsaka država članica zagotovi 
vzpostavitev računalniško podprte 
podatkovne zbirke za evidentiranje 
ribogojnih vrst, za katere so na njenem 
ozemlju na voljo ekološko gojeni 
nedorasli organizmi, in proizvodne 
zmogljivosti certificiranih ribogojnic.

Komisija sprejme izvedbene akte, ki 
določajo tehnične podrobnosti za 
vzpostavitev podatkovne zbirke iz 
odstavka 2. Ti izvedbeni akti se sprejmejo 
v skladu s postopkom pregleda iz 
člena 37(2).

Or. en

Predlog spremembe 1280
Ricardo Serrão Santos

Predlog uredbe
Priloga II – del III – točka 4.1.3.2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) gojitvena območja so v zelo dobrem 
ekološkem stanju, kakor je opredeljeno z 
Direktivo 2000/60/ES.

(b) gojitvena območja so v zelo dobrem 
ekološkem stanju, kakor je opredeljeno z 
Direktivo 2000/60/ES, ali so v dobrem 
okoljskem stanju, kakor je opredeljeno z 
Direktivo 2008/56/ES.

Or. pt

Obrazložitev

Dejavnosti ribogojstva se lahko izvajajo v morskem okolju in bi morale v teh primerih 
upoštevati ustrezno okoljsko zakonodajo, vključno z okvirno direktivo o morski strategiji.

Predlog spremembe 1281
Marian Harkin
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Predlog uredbe
Priloga II – del III – točka 4.1.3.3 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Astaksantin, ki izvira iz organskih virov, 
kot je lupina rakov, se lahko uporablja v 
krmnih obrokih za losose in postrvi v 
mejah njihovih fizioloških potreb. Če 
organski viri niso na voljo, se lahko 
uporabijo naravni viri astaksantina (kot 
so kvasovke Phaffia).

Or. en

Predlog spremembe 1282
Ivan Jakovčić, Jens Rohde

Predlog uredbe
Priloga II – del III – točka 4.1.3.3 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(f) Astaksantin, ki izvira iz organskih 
virov, kot je lupina rakov, se lahko 
uporablja v krmnih obrokih za losose in 
postrvi v mejah njihovih fizioloških 
potreb. Če organski viri niso na voljo, se 
lahko uporabijo naravni viri astaksantina 
(kot so kvasovke Phaffia).

Or. en

Predlog spremembe 1283
Anja Hazekamp, Stefan Eck

Predlog uredbe
Priloga II – del III – točka 4.1.4.1 – odstavek 1 – točka j

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(j) pri biološkem obvladovanju 
ektoparazitov imajo prednost ribe čistilke.

(j) pri biološkem obvladovanju 
ektoparazitov imajo prednost ribe čistilke
le, če so razmere prilagojene potrebam 
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vrste. V ekološkem ribogojstvu se ne bi 
smele uporabljati prostoživeče ribe kot 
ribe čistilke v skladu s točko (d) 
odstavka 4.1.2.1 te priloge.

Or. en

Predlog spremembe 1284
Jens Rohde

Predlog uredbe
Priloga II – del III – točka 4.1.4.2 – odstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) alopatsko zdravljenje je omejeno na 
dva cikla zdravljenja letno z izjemo 
cepljenj in obveznih programov za 
zatiranje bolezni. Vendar pa v primeru, če 
ciklus gojenja traja manj kot leto, velja 
omejitev na eno alopatsko zdravljenje. Če 
se navedene omejitve alopatskega 
zdravljenja presežejo, se zadevne živali iz 
ribogojstva ne smejo prodajati kot ekološki 
proizvodi;

(d) alopatsko zdravljenje je omejeno na 
dva cikla zdravljenja letno z izjemo 
cepljenj, zdravljenj zaradi zajedavcev in 
obveznih programov za zatiranje bolezni.
Vendar pa v primeru, če ciklus gojenja 
traja manj kot leto, velja omejitev na eno 
alopatsko zdravljenje. Če se navedene 
omejitve alopatskega zdravljenja presežejo, 
se zadevne živali iz ribogojstva ne smejo 
prodajati kot ekološki proizvodi;

Or. en

Obrazložitev

Paraziti se pogosto zdravijo s proizvodi, ki spadajo med alopatska zdravila. Zaradi tega in za 
zagotovitev skladnosti s točko 4.1.4.2. (e) je v točki in 4.1.4.2 (d) potrebna izjema.

Predlog spremembe 1285
Marian Harkin

Predlog uredbe
Priloga II – del III – točka 4.1.4.2 – odstavek 1 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e) zdravljenje zaradi zajedavcev, ki ne 
vključuje obveznih nadzornih programov, 
ki jih izvajajo države članice, je omejeno 
na dvakrat letno ali enkrat letno, če traja 

črtano
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ciklus gojenja manj kot 18 mesecev;

Or. en

Predlog spremembe 1286
Ivan Jakovčić

Predlog uredbe
Priloga II – del III – točka 4.1.4.2 – odstavek 1 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e) zdravljenje zaradi zajedavcev, ki ne 
vključuje obveznih nadzornih programov, 
ki jih izvajajo države članice, je omejeno 
na dvakrat letno ali enkrat letno, če traja 
ciklus gojenja manj kot 18 mesecev;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 1287
Marco Zullo, Rosa D'Amato

Predlog uredbe
Priloga II – del III – točka 4.1.5.3 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ribogojstvo je treba dovoliti le za vrste, za 
katere je poznavanje standardov v zvezi z 
njihovimi potrebami zadostno, da se lahko 
zagotovi pravilno izvajanje.

Or. it

Predlog spremembe 1288
Anja Hazekamp, Stefan Eck

Predlog uredbe
Priloga II – del III – točka 4.1.5.3 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Vedno je treba uporabljati le 
najprimernejše vrste in pasme. Gojenje 
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rib samotark in roparic, katerim v 
ujetništvu ni mogoče zadovoljiti potrebe 
po samoti in lovu, je prepovedano.

Or. en

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

Predlog uredbe
Priloga II – del III – točka 4.1.6.6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4.1.6.6. Prevoz živali iz ribogojstva je čim 
krajši, za kar se sprejmejo ustrezni ukrepi.

4.1.6.6. Prevoz živali iz ribogojstva je čim 
krajši in ne daljši od 6 ur, za kar se 
sprejmejo ustrezni ukrepi.

Or. en

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

Predlog uredbe
Priloga II – del III – točka 4.1.6.7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4.1.6.7. Čim bolj se zmanjša vsako 
trpinčenje živali preko celotnega življenja 
živali, tudi ob usmrtitvi.

4.1.6.7. Izogniti se je treba vsakemu 
trpinčenju živali preko celotnega življenja 
živali, tudi med prevozom in ob usmrtitvi.
Za vse živali je ob zakolu obvezno 
ustrezno humano predhodno omamljanje.

Or. en

Predlog spremembe 1291
Janusz Wojciechowski, Beata Gosiewska, Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg, Jadwiga 
Wiśniewska
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Predlog uredbe
Priloga II – del III – točka 4.1.6.8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4.1.6.8. Tehnike usmrtitve so takšne, da 
zagotovijo takojšnjo nezavest rib in njihovo 
neobčutljivost za bolečine. Pred usmrtitvijo 
se z živalmi ravna tako, da ne pride do 
poškodb, trpinčenje in stres pa sta čim 
manjša. Pri določanju najboljših metod 
usmrtitve se upoštevajo razlike v gojenih 
vrstah, njihovih velikostih in območjih 
gojenja.

4.1.6.8. Predhodno omamljanje pri 
usmrtitvi je obvezno za vse živali in 
zagotavlja takojšnjo nezavest rib in njihovo 
neobčutljivost za bolečine. Pred usmrtitvijo 
se z živalmi ravna tako, da ne pride do 
poškodb, trpinčenje in stres pa sta čim 
manjša. Prodaja živih rib je prepovedana. 
Pri določanju najboljših metod usmrtitve se 
upoštevajo razlike v gojenih vrstah, 
njihovih velikostih in območjih gojenja.
Usmrtitev ribe tako, da izkrvavi in je 
izpostavljena ogljikovemu dioksidu, je 
prepovedana. Raki se usmrtijo le z 
metodami, pri katerih se uporablja 
oprema za omamljanje z električnim 
tokom/usmrtitev. V uredbi se določijo 
natančno opredeljena pravila za humano 
usmrtitev.

Or. en

Predlog spremembe 1292
Ricardo Serrão Santos

Predlog uredbe
Priloga II – del III – točka 4.2.2 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) z ekološkimi gojilnicami lupinarjev se
zmanjša tveganje za vrste, ki jih je treba 
ohranjati.
Če se uporabljajo mreže za zaščito pred 
plenilci, so oblikovane tako, da ne 
poškodujejo ptic, ki se potapljajo.

(c) z ekološkimi gojilnicami lupinarjev se
ne povzroča tveganje za vrste, ki jih je 
treba ohranjati.
Če se uporabljajo mreže za zaščito pred 
plenilci, so oblikovane tako, da ne 
poškodujejo ptic, ki se potapljajo.

Or. pt

Predlog spremembe 1293
Norbert Lins, Renate Sommer
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Predlog uredbe
Priloga II – del IV – točka 1.1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1.1. Aditivi za živila in krmni dodatki, 
predelovalni pripomočki in druge snovi ter 
sestavine, ki se uporabljajo pri predelavi 
hrane ali krme, in vsi postopki predelave, 
ki se uporabljajo, kot je na primer 
dimljenje, so v skladu z načeli dobre 
proizvodne prakse76.

1.1. Aditivi za živila in krmni dodatki, 
predelovalni pripomočki in druge snovi ter 
sestavine, ki se uporabljajo pri predelavi 
hrane ali krme, in vsi postopki predelave, 
ki se uporabljajo, kot je na primer 
dimljenje, so v skladu z načeli dobre 
proizvodne prakse76. Pri dimljenju živil 
imajo prednost postopki, ki izpolnjujejo 
zahteve glede varnosti hrane ter varstva 
okolja in virov.

__________________ __________________
76 Dobre proizvodne prakse, kot so 
opredeljene v členu 3(a) Uredbe 
Komisije (ES) št. 2023/2006 z dne 
22. decembra 2006 o dobri proizvodni 
praksi za materiale in izdelke, namenjene 
za stik z živili (UL L 384, 29.12.2006, 
str. 75).

76 Dobre proizvodne prakse, kot so 
opredeljene v členu 3(a) Uredbe 
Komisije (ES) št. 2023/2006 z dne 
22. decembra 2006 o dobri proizvodni 
praksi za materiale in izdelke, namenjene 
za stik z živili (UL L 384, 29.12.2006, 
str. 75).

Or. en

Obrazložitev

Pri konvencionalnem ustvarjanju dima se v okolje sproščajo emisije onesnaževal, v dimljenih 
živilih pa ostajajo škodljive snovi, kot so katran in policiklični aromatski ogljikovodiki (PAO). 
Zato se s sredstvi EU podpira razvoj alternativnih izdelkov za dimljenje. Uporaba 
prečiščenega dima (čistega dima) je varnejša in ima manjši učinek na okolje (člen 11 PDEU) 
in zdravje (člen 168(1) PDEU).

Predlog spremembe 1294
Maria Noichl

Predlog uredbe
Priloga II – del IV – točka 1.1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1.1. Aditivi za živila in krmni dodatki, 
predelovalni pripomočki in druge snovi ter 
sestavine, ki se uporabljajo pri predelavi 
hrane ali krme, in vsi postopki predelave, 

1.1. Aditivi za živila in krmni dodatki, 
predelovalni pripomočki in druge snovi ter 
sestavine, ki se uporabljajo pri predelavi 
hrane ali krme, in vsi postopki predelave, 
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ki se uporabljajo, kot je na primer 
dimljenje, so v skladu z načeli dobre 
proizvodne prakse76.

ki se uporabljajo, kot je na primer 
dimljenje, so v skladu z načeli dobre 
proizvodne prakse76. V industrijski 
proizvodnji je treba dati prednost 
postopkom, ki prispevajo k ohranjanju 
zdravja, okolja in virov ter k varnosti 
hrane in varnosti pri delu.

__________________ __________________
76 Dobre proizvodne prakse, kot so 
opredeljene v členu 3(a) Uredbe 
Komisije (ES) št. 2023/2006 z dne 
22. decembra 2006 o dobri proizvodni 
praksi za materiale in izdelke, namenjene 
za stik z živili (UL L 384, 29.12.2006, 
str. 75).

76 Dobre proizvodne prakse, kot so 
opredeljene v členu 3(a) Uredbe 
Komisije (ES) št. 2023/2006 z dne 
22. decembra 2006 o dobri proizvodni 
praksi za materiale in izdelke, namenjene 
za stik z živili (UL L 384, 29.12.2006, 
str. 75).

Or. de

Obrazložitev

Brez.

Predlog spremembe 1295
Michel Dantin, Angélique Delahaye

Predlog uredbe
Priloga II – del IV – točka 1.1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1.1. Aditivi za živila in krmni dodatki, 
predelovalni pripomočki in druge snovi ter 
sestavine, ki se uporabljajo pri predelavi 
hrane ali krme, in vsi postopki predelave, 
ki se uporabljajo, kot je na primer 
dimljenje, so v skladu z načeli dobre 
proizvodne prakse76.

1.1. Aditivi za živila in krmni dodatki, 
predelovalni pripomočki in druge snovi ter 
sestavine, ki se uporabljajo pri predelavi 
hrane ali krme, in vsi postopki predelave, 
ki se uporabljajo, kot je na primer 
dimljenje, so v skladu z načeli dobre 
proizvodne prakse76. Ker gre za dimljenje 
živil, morajo proizvajalci uporabljati 
postopke, pri katerih upoštevajo načela 
varnosti hrane, zdravja potrošnikov, 
varstva okolja, gospodarne rabe virov in 
varstva pri delu.

__________________ __________________
76 Dobre proizvodne prakse, kot so 
opredeljene v členu 3(a) Uredbe 

76 Dobre proizvodne prakse, kot so 
opredeljene v členu 3(a) Uredbe 
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Komisije (ES) št. 2023/2006 z dne 
22. decembra 2006 o dobri proizvodni 
praksi za materiale in izdelke, namenjene 
za stik z živili (UL L 384, 29.12.2006, 
str. 75).

Komisije (ES) št. 2023/2006 z dne 
22. decembra 2006 o dobri proizvodni 
praksi za materiale in izdelke, namenjene 
za stik z živili (UL L 384, 29.12.2006, 
str. 75).

Or. fr

Predlog spremembe 1296
Franc Bogovič

Predlog uredbe
Priloga II – del IV – točka 1.6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1.6 a. Pri pridelavi predelane hrane in 
krme je prepovedana uporaba tehnik, 
proizvodov in snovi, ki so proizvedeni s 
pomočjo nanotehnologije.

Or. sl

Predlog spremembe 1297
Michel Dantin, Angélique Delahaye

Predlog uredbe
Priloga II – del IV – točka 2.1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) proizvod je pretežno pridelan iz 
kmetijskih sestavin; da bi se določilo, ali je 
proizvod pretežno pridelan iz kmetijskih 
sestavin, se dodana voda in sol ne 
upoštevata;

(a) proizvod je pretežno pridelan iz 
kmetijskih sestavin in kvasa; da bi se 
določilo, ali je proizvod pretežno pridelan 
iz kmetijskih sestavin, se dodana voda in 
sol ne upoštevata;

Or. fr

Predlog spremembe 1298
Norbert Erdős

Predlog uredbe
Priloga II – del IV – točka 2.2.2 – točka e
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e) minerali (vključno z elementi v sledeh), 
vitamini, aminokisline in mikrohranila so 
dovoljeni samo, kadar je njihova uporaba v 
živilih, katerih sestavni del so, zakonsko 
predpisana.

(e) minerali (vključno z elementi v sledeh), 
vitamini, aminokisline in mikrohranila za 
prehranske namene so dovoljeni samo, 
kadar je njihova uporaba v skladu z 
Uredbo (EU) št. 609/2013 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 12. junija 2013 
o živilih, namenjenih dojenčkom in 
majhnim otrokom, živilih za posebne 
zdravstvene namene in popolnih 
prehranskih nadomestkih za nadzor nad 
telesno težo ter razveljavitvi Direktive 
Sveta 92/52/EGS, direktiv Komisije 
96/8/ES, 1999/21/ES, 2006/125/ES in 
2006/141/ES, Direktive 2009/39/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta ter uredb 
Komisije (ES) št. 41/2009 in (ES) 
št. 953/2009.

Or. hu

Obrazložitev

Uredba o ekološkem kmetovanju mora biti usklajena z določbami splošne živilske zakonodaje. 
Ta predlog spremembe je namenjen usklajevanju z določbami Uredbe (EU) št. 609/2013.

Predlog spremembe 1299
Norbert Lins, Albert Deß, Herbert Dorfmann

Predlog uredbe
Priloga II – del IV – točka 2.2.2 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e) minerali (vključno z elementi v sledeh), 
vitamini, aminokisline in mikrohranila so 
dovoljeni samo, kadar je njihova uporaba 
v živilih, katerih sestavni del so, zakonsko 
predpisana.

(e) minerali (vključno z elementi v sledeh), 
vitamini, aminokisline in mikrohranila za 
izpolnitev prehranskih zahtev v primeru 
živil, namenjenih dojenčkom in majhnim 
otrokom, in živil za posebne zdravstvene 
namene v skladu z Uredbo (EU) št.
609/2013 Evropskega parlamenta in 
Sveta1 a

__________________
1 a Uredba (EU) št. 609/2013 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 12. junija 2013 
o živilih, namenjenih dojenčkom in 
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majhnim otrokom, živilih za posebne 
zdravstvene namene in popolnih 
prehranskih nadomestkih za nadzor nad 
telesno težo ter razveljavitvi Direktive 
Sveta 92/52/EGS, direktiv Komisije 
96/8/ES, 1999/21/ES, 2006/125/ES in 
2006/141/ES, Direktive 2009/39/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta ter uredb 
Komisije (ES) št. 41/2009 in (ES) 
št. 953/2009.

Or. en

Obrazložitev

Pridelavo ekoloških proizvodov je treba podpirati na vseh ravneh; to pomeni tudi, da mora 
uredba Evropske komisije o ekološki pridelavi upoštevati splošno živilsko zakonodajo, zlasti 
za izpolnitev prehranskih zahtev v primeru živil, namenjenih dojenčkom in majhnim otrokom, 
in živil za posebne zdravstvene namene.

Predlog spremembe 1300
Norbert Erdős

Predlog uredbe
Priloga II – del IV – točka 2.2.4 – točka b – točka iii – alinea 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– alge, vključno z morskimi algami; – alge, vključno z morskimi algami in 
apnenčastimi algami;

Or. hu

Obrazložitev

V več državah članicah so apnenčaste alge pomembna sestavina nadomestnega ekološkega 
mleka (npr. sojinega mleka). Zato mora uredba o ekološkem kmetovanju vključevati tudi 
uporabo apnenčastih alg.

Predlog spremembe 1301
Maria Noichl, Ismail Ertug, Susanne Melior

Predlog uredbe
Priloga II – del IV – točka 2.2.4 – točka b – točka iii – alinea 1
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– alge, vključno z morskimi algami; – alge, vključno z morskimi algami in 
apnenčastimi algami;

Or. de

Obrazložitev

Apnenčaste alge imajo visoko vsebnost kalcija in se zato v nekaterih državah članicah že 
uporabljajo kot sestavina v proizvodnji ekoloških nadomestkov za mleko na rastlinski osnovi. 
Zato bi bilo treba omogočiti uporabo apnenčastih alg v ekološki pridelavi na ravni EU.

Predlog spremembe 1302
Clara Eugenia Aguilera García

Predlog uredbe
Priloga II – del IV – točka 2.2.4 – točka b – točka iii – alinea 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– lapacho;

Or. es

Obrazložitev

Kombuča je ekološki proizvod, pripravljen s fermentacijo gob. Ena od njenih sestavin je 
„lapacho“, ki nima ekološke različice.

Predlog spremembe 1303
Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot

Predlog uredbe
Priloga II – del IV – točka 2.2.5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2.2.5a. Aroma lahko pridobi oznako 
ekološka, če izpolnjuje naslednje pogoje, 
ki veljajo za arome:

– če gre za naravno aromo skladno s 
členom 16(2) Uredbe (ES) št. 1334/2008,
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– če vsebuje najmanj 95 % ekoloških 
sestavin, pri čemer je aromatična 
sestavina izključno kmetijskega izvora in 
vsebuje najmanj 95 % ekoloških sestavin,

– če osnova arome (razen soli, vode in 
dovoljenih aditivov) vsebuje 100 % 
sestavin ekološkega izvora,

– če je največ 5 % kmetijskih sestavin 
neekološkega izvora v aromatični 
sestavini na nacionalnem seznamu izjem 
skladno s točko 2.2.4 dela IV Priloge II,

Ekološka aroma mora biti skladna tudi s 
splošnimi določbami te uredbe za 
proizvodnjo živil.

Or. fr

Obrazložitev

Pomembno je zagotoviti usklajeno opredelitev ekoloških arom.

Predlog spremembe 1304
Marian Harkin

Predlog uredbe
Priloga II – del IV – točka 2.2.5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2.2.5 a. Poleg zahtev, določenih v tej 
uredbi, morajo biti izpolnjene naslednje 
dodatne zahteve za predelavo ekoloških 
arom:

1. Za ekološko aromo štejejo samo 
aromatični izvlečki ter naravne arome, 
kakor so opredeljeni v členu 16(4) in (5) 
Uredbe (ES) št. 1334/2008.

2. V ekoloških aromah je 95 % 
aromatičnih sestavin ekoloških.

3. Dovoljeni so samo ekološki nosilci, ki 
se vključijo v izračun deleža sestavin 
kmetijskega izvora.

4. Dodatki, topila in tehnološka sredstva 
se uporabljajo v ekološki obliki, kadar so 
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na voljo.

Or. en

Predlog spremembe 1305
Annie Schreijer-Pierik

Predlog uredbe
Priloga II – del IV – točka 2.2.5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2.2.5 a. Poleg zahtev, določenih v tej 
uredbi, morajo biti izpolnjene naslednje 
dodatne zahteve za predelavo ekoloških 
arom:

1. Za ekološko aromo štejejo samo 
aromatični izvlečki ter naravne arome, 
kakor so opredeljeni v členu 16(4) in (5) 
Uredbe (ES) št. 1334/2008.

2. V ekoloških aromah je 95 % vseh 
aromatičnih sestavin ekoloških.

3. Dovoljeni so samo ekološki nosilci, ki 
se vključijo v izračun deleža sestavin 
kmetijskega izvora.

4. Dodatki, topila in tehnološka sredstva 
se uporabljajo v ekološki obliki, kadar so 
na voljo.

Or. en

Predlog spremembe 1306
Michel Dantin, Angélique Delahaye

Predlog uredbe
Priloga II – del IV – točka 2.2.5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2.2.5 a. Aroma lahko pridobi oznako 
ekološko, če je skladna s splošnimi 
določbami te uredbe, ki se nanašajo na 
živila, in z naslednjimi posebnimi pogoji:
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1. Gre za naravno aromo skladno s 
členom 16(2) Uredbe (ES) št. 1334/2008.

2. Vsebuje najmanj 95 % ekoloških 
sestavin, pri čemer je aromatična 
sestavina izključno kmetijskega izvora in 
vsebuje najmanj 95 % ekoloških sestavin.

3. Osnova arome (razen soli, vode in 
dovoljenih aditivov) vsebuje 100 % 
sestavin ekološkega izvora.

Or. fr

Predlog spremembe 1307
Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot

Predlog uredbe
Priloga II – del IV – točka 3.1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3.1. Brez poseganja v oddelka 1 in 2 ter 
določene prepovedi in omejitve iz točk 3.2 
in 3.5 so dovoljeni le enološki postopki in 
obdelave, vključno z omejitvami iz 
člena 80 in člena 83(2) Uredbe (ES) 
št. 1308/2013 ter člena 3, členov 5 do 9 in 
členov 11 do 14 Uredbe (ES) št. 606/2009 
in njunih prilog, ki so se uporabljale pred 
1. avgustom 2010.

3.1. Dovoljeni so le enološki postopki in 
obdelave, ob upoštevanju omejitev iz 
člena 80 in člena 83(2) Uredbe (EU) 
št. 1308/2013 ter členov 3, 5 do 9 in 11 do 
14 Uredbe (EU) št. 606/2009 in njunih 
prilog, ki so se uporabljale pred 
1. avgustom 2010.

Or. fr

Obrazložitev

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.

Predlog spremembe 1308
Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot
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Predlog uredbe
Priloga II – del V – točka 3.2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3.2. Prepovedana je uporaba naslednjih 
enoloških postopkov in obdelav:

črtano

(a) delno zgoščevanje z ohlajanjem v 
skladu s točko (c) oddelka B.1 dela I 
Priloge VIII k Uredbi (ES) št. 1308/2013;

(b) odstranjevanje žveplovega dioksida po 
fizikalnih postopkih v skladu s točko 8 
Priloge I A k Uredbi (ES) št. 606/2009;

(c) obdelava z elektrodializo za zagotovitev 
stabilnosti vina na vinski kamen v skladu 
s točko 36 Priloge I A k 
Uredbi (ES) št. 606/2009;

(d) delna dealkoholizacija vina v skladu s 
točko 40 Priloge I A k Uredbi (ES) 
št. 606/2009;

(e) obdelava s kationskimi izmenjevalci za 
zagotovitev stabilnosti vina na vinski 
kamen v skladu s točko 43 Priloge I A k 
Uredbi (ES) št. 606/2009.

Or. fr

Obrazložitev

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.

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

Predlog uredbe
Priloga II – del V – točka 3.2 – točka b
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) odstranjevanje žveplovega dioksida po 
fizikalnih postopkih v skladu s točko 8 
Priloge I A k Uredbi (ES) št. 606/2009;

črtano

Or. en

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

Predlog uredbe
Priloga II – del V – točka 3.2 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) obdelava z elektrodializo za zagotovitev 
stabilizacije vina v skladu s točko 36 
Priloge I A k Uredbi (ES) št. 606/2009;

črtano

Or. en

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

Predlog uredbe
Priloga II – del V – točka 3.2 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) delna dealkoholizacija vina v skladu s 
točko 40 Priloge I A k Uredbi (ES) 
št. 606/2009;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 1312
Herbert Dorfmann, Michel Dantin, Esther Herranz García, Aldo Patriciello, Alberto 
Cirio
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Predlog uredbe
Priloga II – del V – točka 3.2 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e) obdelava s kationskimi izmenjevalci za 
zagotovitev stabilizacije vina v skladu s 
točko 43 Priloge I A k Uredbi (ES) 
št. 606/2009.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 1313
Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot

Predlog uredbe
Priloga II – del V – točka 3.3 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) pri toplotnih obdelavah v skladu s 
točko 2 Priloge I A k Uredbi (ES) 
št. 606/2009 temperatura ne sme
preseči 70 °C;

(a) pri toplotnih obdelavah v skladu s 
točko 2 Priloge I A k Uredbi (ES) 
št. 606/2009 temperatura ne sme
preseči 75 °C;

Or. fr

Obrazložitev

Toplotna obdelava vina pridelovalcem omogoča lažje reševanje težav s slabšo letino in 
predstavlja zanimivo alternativo uporabi žveplovega dioksida. Neuporaba žvepla je boljša za 
zdravje in omogoča odzivanje na povpraševanje izvoznih trgov. Toplotna obdelava vina je 
fizikalni postopek, ki ne spreminja sestave vina. Z dvigom temperature s 70 na 75 °C bi takšna 
praksa postala najboljša alternativna možnost z vidika rezultatov.

Predlog spremembe 1314
Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot

Predlog uredbe
Priloga II – del V – točka 3.4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3.4. Komisija bo pred 1. avgustom 2015 
ponovno proučila uporabo naslednjih 

črtano
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enoloških postopkov in obdelav z 
namenom njihove postopne ukinitve ali 
dodatne omejitve:

(a) toplotne obdelave iz točke 2 
Priloge I A k Uredbi (ES) št. 606/2009;

(b) uporabe ionskih izmenjevalnih smol iz 
točke 20 Priloge I A k Uredbi (ES) 
št. 606/2009;

(c) reverzne osmoze v skladu s točko (b) 
oddelka B.1 dela I Priloge VIII k 
Uredbi (EU) št. 1308/2013.

Or. fr

Obrazložitev

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.

Predlog spremembe 1315
Marc Tarabella

Predlog uredbe
Priloga II – del V – točka 3.5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3.5a. Označevanje ekološko pridelanega 
vina

Za zagotavljanje preglednosti v odnosu do 
potrošnikov je treba na oznakah ekološko 
pridelanega vina navesti naslednje 
informacije:

(a) dodatek kvasovk;

(b) vsebnost sulfitov glede na tri razpone 
0–50mg/l, 50–100mg/l, 100–150 mg/l;
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Or. fr

Predlog spremembe 1316
Marc Tarabella

Predlog uredbe
Priloga II – del VI – točka 1.2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1.2. Ekološki kvas v ekološki hrani ali krmi 
ni prisoten skupaj z neekološkim kvasom.

1.2. Ekološki kvas v ekološki hrani ali krmi 
ni prisoten skupaj z neekološkim kvasom.
Kvasovke, ki se uporabljajo pri ekološki 
pridelavi vina, so izključno ekološkega 
izvora.

Or. fr

Predlog spremembe 1317
Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot

Predlog uredbe
Priloga II – del VI – točka 1.3 – točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ba) pri proizvodnji ekološkega kvasa je 
dovoljeno dodajanje do 5 % neekološko 
pridelanega ekstrakta ali encimsko 
obdelanega kvasnega avtolizata v substrat 
(izračunano glede na suho snov, če te 
snovi niso na voljo v ekološki obliki. 

Or. fr

Obrazložitev

Ekološki kvas je mogoče izdelati iz različnih sestavin, med drugim iz ekstraktov ali kvasnih 
avtolizatov. Če ni na voljo zadostnih količin teh sestavin ekološkega izvora, je dovoljeno 
uporabiti do 5 % konvencionalnega ekstrakta kvasa. Poleg tega uporaba kvasnih avtolizatov 
omogoča odpravo diamonijevega fosfata, ki je v zakonodaji ZDA o ekološki pridelavi 
prepovedan. Tako bi lahko za določene ekološke pridelovalce vina odpravili tehnično oviro za 
izvoz.
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Predlog spremembe 1318
Clara Eugenia Aguilera García

Predlog uredbe
Priloga II – del VI – točka 1.3 – točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ba) dodajanje do 5 % ekstrakta 
neekološkega kvasa ali avtolizata 
substratu (izračunano glede na suho 
snov) za pridelavo ekološkega kvasa.

Or. es

Obrazložitev

Veljavna zakonodaja, ki ureja pridelavo ekološkega kvasa, se zaostruje.

Predlog spremembe 1319
Michel Dantin, Angélique Delahaye

Predlog uredbe
Priloga II – del VI – točka 1.3 – točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ba) pri proizvodnji ekološkega kvasa je 
dovoljeno dodajanje do 5 % neekološko 
pridelanega ekstrakta ali encimsko 
obdelanega kvasnega avtolizata v substrat 
(izračunano glede na suho snov).

Or. fr

Predlog spremembe 1320
Norbert Lins

Predlog uredbe
Priloga II – del VI – točka 1.3 – točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b a) Za pridelavo ekološkega kvasa je 
dovoljeno dodajanje do 5 % ekstrakta 
neekološkega kvasa ali avtolizata 
substratu (izračunano glede na suho 
snov).
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Or. en

Obrazložitev

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.

Predlog spremembe 1321
Jens Rohde

Predlog uredbe
Priloga II – del VI – točka 1.3 – točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b a) Za pridelavo ekološkega kvasa je 
dovoljeno dodajanje do 5 % ekstrakta 
neekološkega kvasa ali avtolizata 
substratu (izračunano glede na suho 
snov).

Or. en

Obrazložitev

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.

Predlog spremembe 1322
Norbert Lins, Jens Gieseke

Predlog uredbe
Priloga V a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Priloga Va

Posebna pravila za evropski klirinški 
organ

Oddelek 1

POSLANSTVO IN NALOGE

1. Poslanstvo klirinškega organa

Klirinški organ na hitro rastočem trgu z 
ekološkimi proizvodi vzpostavi skupne 
osnovne pogoje za vse izvajalce 
dejavnosti, pa tudi pošteno konkurenco 
med izvajalci dejavnosti v ekološkem 
sektorju Unije in pridelovalci v tretjih 
državah. Klirinški organ zagotavlja stalno 
izmenjavo ustreznih informacij med 
izvajalci dejavnosti in pristojnimi organi 
ter opravlja vse potrebne nadzore, da bo 
sektor lahko deloval nemoteno. Klirinški 
organ na zahtevo Komisije zagotovi ocene 
v zvezi s spremembo določb iz te uredbe 
ali prilog k uredbi na podlagi rezultatov 
spremljanja, znanstvenih ugotovitev in 
posvetovanja z deležniki iz ekološkega 
sektorja in drugimi zainteresiranimi 
stranmi.

2. Naloge klirinškega organa 

Klirinški organ ima naslednje naloge:

(a) zagotavljanje znanstvenega svetovanja 
in tehnične podpore za boljše izvajanje in 
potrebno spremljanje skladnosti s to 
uredbo;

(b) zbiranje, analiza, hramba in 
povzemanje znanstvenih in tehničnih 
podatkov v skladu s to uredbo, ki so 
pomembni za izvajanje te uredbe v 
državah članicah in tretjih državah;

(c) oblikovanje komunikacijskih 
postopkov in instrumentov ter vzpostavitev 
izmenjave podatkov in informacij med 
klirinškim organom, državami članicami 
in akreditacijskimi organi v skladu s to 
uredbo;
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(d) podpiranje priznavanja in spremljanja 
nadzornih organov in izvajalcev nadzora v 
tretjih državah;

(e) usklajevanje enotnega izvajanja 
nadzora ter informacij in ukrepov v zvezi z 
domnevnimi kršitvami, ki zadevajo več 
držav članic ali tretjih držav (člena 20a in 
26b);

(f) upravljanje in posodabljanje vseh 
ustreznih seznamov priznanih nadzornih 
organov in izvajalcev nadzora v tretjih 
državah, ki so bili akreditirani v skladu s 
členom 29(4);

(g) spodbujanje in usklajevanje odobritve 
enakovrednih standardov v skladu s 
členom 30b ter ustrezno usklajevanje in 
posodabljanje seznama enakovrednih 
standardov, vključno z objavljanjem 
odstopanj od pravnih predpisov Unije;

(h) spodbujanje in usklajevanje postopka 
za ocenjevanje snovi in revidiranje 
seznamov odobrenih postopkov in snovi v 
skladu s členom 19;

(i) spremljanje in usklajevanje razvoja 
sektorja ekoloških semen in trga z 
ekološko krmo;

Or. de

Obrazložitev

Točno ime tega evropskega klirinškega organa in podrobnosti njegove strukture bo treba 
določiti na drugem mestu v tej uredbi. Preučiti je treba možnost spremembe/razširitve 
pristojnosti ustreznega oddelka Urada za prehrano in veterinarstvo (FVO) Evropske komisije, 
da bi vključevale navedene dolžnosti. V skladu s tem bi bilo treba ustrezno okrepiti osebje 
zadevnega oddelka. S tem bi se izognili ustvarjanju novega organa.
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