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Ändringsförslag 1149
Elisabeth Köstinger, Norbert Lins

Förslag till förordning
Bilaga II – del II – led 2.1.1 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Tolv månader när det gäller nötkreatur 
för köttproduktion, och alltid minst tre 
fjärdedelar av djurets livslängd.

(a) Tolv månader när det gäller nötkreatur 
för köttproduktion.

Or. de

Motivering

För att dessa bestämmelser ska kunna genomföras i praktiken ska hänvisningen till livslängd 
– som för får och getter – även strykas när det gäller nötkreatur.

Ändringsförslag 1150
Jens Rohde

Förslag till förordning
Bilaga II – del II – punkt 2.1.1 – stycke 1– led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Tolv månader när det gäller nötkreatur 
för köttproduktion, och alltid minst tre 
fjärdedelar av djurets livslängd.

(a) Tolv månader när det gäller nötkreatur 
för köttproduktion.

Or. en

Motivering

Det ytterligare kravet att djuren måste uppfylla de ekologiska produktionsreglerna under 
åtminstone tre fjärdedelar av deras liv gör det svårt att sälja ekologiskt kött från omställda 
mjölkkor. Kravet kan ändå aldrig gälla i varje enskilt fall. Även mycket gamla kor kan 
omställas inom två år om man samtidigt ställer om både mark och djur. Därför ser vi ingen 
logik i denna administrativa börda, och vi föreslår en förenkling och en tydlig och exakt 
omställningstid. Tolv månaders omställning bör vara tillräckligt för nötkreatur.
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Ändringsförslag 1151
Marian Harkin

Förslag till förordning
Bilaga II – del II – punkt 2.1.2 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Trots vad som sägs i a ska tjurar äldre 
än ett år ha tillgång till betesmark eller ett 
utomhusområde.

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. en

Ändringsförslag 1152
Anja Hazekamp, Stefan Eck

Förslag till förordning
Bilaga II – del II – punkt 2.1.2 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) I de fall nötkreatur, får och getter har
tillgång till bete under betesperioden och 
när systemet för djurhållning inomhus 
under vintern ger rörelsefrihet åt djuren 
kan dispens ges från kravet på tillgång till 
utevistelse under vintermånaderna.

(c) Nötkreatur, får och getter bör alltid ha
tillgång till utevistelse under vintern, 
åtminstone under några timmar om 
dagen, när förhållandena tillåter detta.

Or. en

Ändringsförslag 1153
Anna Maria Corazza Bildt

Förslag till förordning
Bilaga II – del II – punkt 2.1.2 – stycke 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Utom under den period varje år då 
djuren växlar betesområde enligt punkt 
1.4.2.2, ska minst 90 % av fodret komma 
från den egna gården eller, när så inte är 

(d) Utom under den period varje år då 
djuren växlar betesområde enligt punkt 
1.4.2.2, ska minst 60 % av fodret komma 
från den egna gården eller, när så inte är 
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möjligt, vara framställt i samarbete med 
andra ekologiska gårdar i samma region.

möjligt, vara framställt i samarbete med 
andra ekologiska gårdar.

Or. en

Ändringsförslag 1154
Fredrick Federley

Förslag till förordning
Bilaga II – del II – punkt 2.1.2 – stycke 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Utom under den period varje år då 
djuren växlar betesområde enligt punkt 
1.4.2.2, ska minst 90 % av fodret komma 
från den egna gården eller, när så inte är 
möjligt, vara framställt i samarbete med 
andra ekologiska gårdar i samma region.

(d) Utom under den period varje år då 
djuren växlar betesområde enligt punkt 
1.4.2.2, ska minst 60 % av fodret komma 
från den egna gården eller, när så inte är 
möjligt, vara framställt i samarbete med 
andra ekologiska gårdar.

Or. en

Ändringsförslag 1155
Clara Eugenia Aguilera García

Förslag till förordning
Bilaga II – del II – punkt 2.2.2 – stycke 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Utom under den period varje år då 
djuren växlar betesområde enligt punkt 
1.4.2.2, ska minst 90 % av fodret komma 
från den egna gården eller, när så inte är 
möjligt, vara framställt i samarbete med 
andra ekologiska gårdar i samma region.

(d) Utom under den period varje år då 
djuren växlar betesområde enligt punkt 
1.4.2.2, ska minst 60 % av fodret komma 
från den egna gården eller, när så inte är 
möjligt, vara framställt i samarbete med 
andra ekologiska gårdar.

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

Förslag till förordning
Bilaga II – del II – punkt 2.1.2 – stycke 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Utom under den period varje år då 
djuren växlar betesområde enligt punkt 
1.4.2.2, ska minst 90 % av fodret komma
från den egna gården eller, när så inte är 
möjligt, vara framställt i samarbete med 
andra ekologiska gårdar i samma region.

(d) Utom under den period varje år då 
djuren växlar betesområde enligt punkt 
1.4.2.2, ska minst 60 % av fodret främst 
erhållas från den egna gården eller, när så 
inte är möjligt, vara framställt i samarbete 
med andra ekologiska gårdar i samma 
region.

Or. en

Ändringsförslag 1157
Julie Girling

Förslag till förordning
Bilaga II – del II – punkt 2.1.2 – stycke 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Utom under den period varje år då 
djuren växlar betesområde enligt punkt 
1.4.2.2, ska minst 90 % av fodret komma 
från den egna gården eller, när så inte är 
möjligt, vara framställt i samarbete med 
andra ekologiska gårdar i samma region.

(d) Utom under den period varje år då 
djuren växlar betesområde enligt punkt 
1.4.2.2, ska minst 60 % av fodret främst
komma från den egna gården eller, när så 
inte är möjligt, vara framställt i samarbete 
med andra ekologiska gårdar i samma 
region.

Or. en

Ändringsförslag 1158
Annie Schreijer-Pierik

Förslag till förordning
Bilaga II – del II – punkt 2.1.2 – stycke 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) För nötkreatur, får och getter ska (e) För nötkreatur, får och getter ska 
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uppfödningsmetoden bygga på maximalt 
utnyttjande av betesmark, beroende på 
tillgången på betesmark under de olika 
årstiderna. Minst 60 procent av 
torrsubstansinnehållet i nötkreaturs, fårs 
och getters dagliga foderransoner ska 
utgöras av grovfoderväxter, färska eller 
torkade, eller ensilage. För 
mjölkproducerande djur som befinner sig 
tidigt i laktationen är det tillåtet att under 
högst tre månader sänka andelen 
grovfoder till 50 procent.

uppfödningsmetoden bygga på maximalt 
utnyttjande av betesmark, beroende på 
tillgången på betesmark under de olika 
årstiderna och endast när 
förutsättningarna tillåter det.

Or. en

Ändringsförslag 1159
Anja Hazekamp, Stefan Eck

Förslag till förordning
Bilaga II – del II – punkt 2.1.2 – stycke 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) För nötkreatur, får och getter ska 
uppfödningsmetoden bygga på maximalt 
utnyttjande av betesmark, beroende på 
tillgången på betesmark under de olika 
årstiderna. Minst 60 procent av 
torrsubstansinnehållet i nötkreaturs, fårs 
och getters dagliga foderransoner ska 
utgöras av grovfoderväxter, färska eller 
torkade, eller ensilage. För 
mjölkproducerande djur som befinner sig 
tidigt i laktationen är det tillåtet att under 
högst tre månader sänka andelen grovfoder 
till 50 procent.

(e) För nötkreatur, får och getter ska 
uppfödningsmetoden bygga på maximalt 
utnyttjande av betesmark, beroende på 
tillgången på betesmark under de olika 
årstiderna. Raser ska väljas utifrån sin 
lokala anpassningsförmåga till 
betesförhållanden och sin lämplighet i 
förhållande till andra kostförhållanden, 
inklusive behov av grovfoderväxter, 
färska eller torkade, eller ensilage. Minst 
60 procent av torrsubstansinnehållet i 
nötkreaturs, fårs och getters dagliga 
foderransoner ska utgöras av 
grovfoderväxter, färska eller torkade, eller 
ensilage. För mjölkproducerande djur som 
befinner sig tidigt i laktationen är det 
tillåtet att under högst tre månader sänka 
andelen grovfoder till 50 procent.

Or. en
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Ändringsförslag 1160
Marian Harkin

Förslag till förordning
Bilaga II – del II – punkt 2.1.2 – stycke 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) För nötkreatur, får och getter ska 
uppfödningsmetoden bygga på maximalt 
utnyttjande av betesmark, beroende på 
tillgången på betesmark under de olika 
årstiderna. Minst 60 procent av 
torrsubstansinnehållet i nötkreaturs, fårs 
och getters dagliga foderransoner ska 
utgöras av grovfoderväxter, färska eller 
torkade, eller ensilage. För 
mjölkproducerande djur som befinner sig 
tidigt i laktationen är det tillåtet att under 
högst tre månader sänka andelen grovfoder 
till 50 procent.

(e) För nötkreatur, får och getter ska 
uppfödningsmetoden bygga på maximalt 
utnyttjande av betesmark, beroende på 
tillgången på betesmark under de olika 
årstiderna när förutsättningarna tillåter 
det. Minst 60 procent av 
torrsubstansinnehållet i nötkreaturs, fårs 
och getters dagliga foderransoner ska 
utgöras av grovfoderväxter, färska eller 
torkade, eller ensilage. För 
mjölkproducerande djur som befinner sig 
tidigt i laktationen är det tillåtet att under 
högst tre månader sänka andelen grovfoder 
till 50 procent.

Or. en

Ändringsförslag 1161
Elisabeth Köstinger, Norbert Lins, Herbert Dorfmann

Förslag till förordning
Bilaga II – del II – led 2.1.2 – stycke 1 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(f) Alla diande nötkreatur, får och getter 
ska helst utfodras med modersmjölk under 
minst tre månader för nötkreatur och 45 
dagar för får och getter.

(f) Alla diande nötkreatur, får och getter 
ska helst utfodras med modersmjölk eller 
med naturlig mjölk under minst tre 
månader för nötkreatur och 45 dagar för får 
och getter.

Or. de
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Ändringsförslag 1162
Anja Hazekamp, Stefan Eck

Förslag till förordning
Bilaga II – del II – punkt 2.1.3 – stycke 1 – led b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) Tjudring av boskap, nötkreatur och 
får ska alltid vara förbjuden, även under 
perioder då bete inte är en möjlighet. 
Undantag ska endast beviljas för enskilda 
djur under en begränsad tid, i den mån 
det är motiverat av veterinärmedicinska 
skäl.

Or. en

Ändringsförslag 1163
Anja Hazekamp, Stefan Eck

Förslag till förordning
Bilaga II – del II – punkt 2.1.3 – stycke 1 – led bb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(bb) Alla byggnader för djur ska ha 
tillgång till en öppen plats där djuren kan 
få motion.

Or. en

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

Förslag till förordning
Bilaga II – del II – punkt 2.1.3 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Utan att det påverkar artikel 3.1 första 
stycket a och andra stycket i rådets direktiv 
2008/119/EG70 ska det vara förbjudet att 
inhysa kalvar i individuella boxar efter det 

(c) Utan att det påverkar artikel 3.1 första 
stycket a och andra stycket i rådets direktiv 
2008/119/EG70 ska det vara förbjudet att 
använda all form av individuell 
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att dessa är äldre än en vecka, utom ifråga 
om enskilda djur under en begränsad tid 
och om detta är befogat av 
veterinärmedicinska skäl.

inhysning, inklusive inhysning av kalvar i 
individuella boxar, utom ifråga om 
enskilda djur under en begränsad tid och 
om detta är befogat av veterinärmedicinska 
skäl. Om kalvarna är inhysta i 
individuella boxar av veterinärmedicinska 
skäl måste boxen ha ett fast golv och 
ströbädd. Kalven ska kunna vända sig 
lätt, ligga ned i sin fulla längd (bekvämt) 
och kunna ha visuell kontakt med andra 
kalvar. Om uppfödning sker utan modern 
ska hållning av unga kalvar i grupp 
endast tillåtas efter en veckas ålder.

__________________ __________________
70 Rådets direktiv 2008/119/EG av den 
18 december 2008 om fastställande av 
lägsta djurskyddskrav för kalvar (EUT 
L 10, 15.1.2009, s. 7).

70 Rådets direktiv 2008/119/EG av den 
18 december 2008 om fastställande av 
lägsta djurskyddskrav för kalvar (EUT 
L 10, 15.1.2009, s. 7).

Or. en

Ändringsförslag 1165
Anja Hazekamp, Stefan Eck

Förslag till förordning
Bilaga II – del II – punkt 2.2.2 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Hästdjur ska ha tillgång till betesmark 
och bete när förhållandena tillåter detta.

(a) Hästdjur ska ha tillgång till betesmark 
och bete under de tider på året när gräs 
finns tillgängligt. Vid alla andra 
tidpunkter ska hästdjur ha tillgång till 
grovfoderväxter och 
utomhusanläggningar som tillåter
naturliga beteenden.

Or. en

Ändringsförslag 1166
Anja Hazekamp, Stefan Eck

Förslag till förordning
Bilaga II – del II – punkt 2.2.2 – stycke 1 – led b
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) I de fall hästdjur har tillgång till bete 
under betesperioden och när systemet för 
djurhållning inomhus under vintern ger 
rörelsefrihet åt djuren kan dispens ges 
från kravet på tillträde till utevistelse 
under vintermånaderna.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 1167
Anna Maria Corazza Bildt

Förslag till förordning
Bilaga II – del II – punkt 2.2.2 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Utom under den period varje år då 
djuren växlar betesområde enligt punkt 
1.4.2.2, ska minst 90 % av fodret komma 
från den egna gården eller, när så inte är 
möjligt, vara framställt i samarbete med 
andra ekologiska gårdar i samma region.

(c) Utom under den period varje år då 
djuren växlar betesområde enligt punkt 
1.4.2.2, ska minst 60 % av fodret komma 
från den egna gården eller, när så inte är 
möjligt, vara framställt i samarbete med 
andra ekologiska gårdar.

Or. en

Ändringsförslag 1168
Fredrick Federley

Förslag till förordning
Bilaga II – del II – punkt 2.2.2 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Utom under den period varje år då 
djuren växlar betesområde enligt punkt 
1.4.2.2, ska minst 90 % av fodret komma 
från den egna gården eller, när så inte är 
möjligt, vara framställt i samarbete med 
andra ekologiska gårdar i samma region.

(c) Utom under den period varje år då 
djuren växlar betesområde enligt punkt 
1.4.2.2, ska minst 60 % av fodret komma 
från den egna gården eller, när så inte är 
möjligt, vara framställt i samarbete med 
andra ekologiska gårdar.

Or. en
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Ändringsförslag 1169
Clara Eugenia Aguilera García

Förslag till förordning
Bilaga II - del II - punkt 2.2.2 - stycke 1 - led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Utom under den period varje år då 
djuren växlar betesområde enligt punkt 
1.4.2.2, ska minst 90 % av fodret komma 
från den egna gården eller, när så inte är 
möjligt, vara framställt i samarbete med 
andra ekologiska gårdar i samma region.

(c) Utom under den period varje år då 
djuren växlar betesområde enligt punkt 
1.4.2.2, ska minst 60 % av fodret komma 
från den egna gården eller, när så inte är 
möjligt, vara framställt i samarbete med 
andra ekologiska gårdar.

Or. es

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

Förslag till förordning
Bilaga II – del II – punkt 2.2.2 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Utom under den period varje år då 
djuren växlar betesområde enligt punkt 
1.4.2.2, ska minst 90 % av fodret komma
från den egna gården eller, när så inte är 
möjligt, vara framställt i samarbete med 
andra ekologiska gårdar i samma region.

(c) Utom under den period varje år då 
djuren växlar betesområde enligt punkt 
1.4.2.2, ska minst 60 % av fodret främst 
erhållas från den egna gården eller, när så 
inte är möjligt, vara framställt i samarbete 
med andra ekologiska gårdar i samma 
region.

Or. en

Ändringsförslag 1171
Julie Girling

Förslag till förordning
Bilaga II – del II – punkt 2.2.2 – stycke 1 – led c
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Utom under den period varje år då 
djuren växlar betesområde enligt punkt 
1.4.2.2, ska minst 90 % av fodret komma 
från den egna gården eller, när så inte är 
möjligt, vara framställt i samarbete med 
andra ekologiska gårdar i samma region.

(c) Utom under den period varje år då 
djuren växlar betesområde enligt punkt 
1.4.2.2, ska minst 60 % av fodret främst
komma från den egna gården eller, när så 
inte är möjligt, vara framställt i samarbete 
med andra ekologiska gårdar i samma 
region.

Or. en

Ändringsförslag 1172
Julie Girling

Förslag till förordning
Bilaga II – del II – punkt 2.2.2 – stycke 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) För hästdjur ska uppfödningsmetoden 
bygga på maximalt utnyttjande av 
betesmark, beroende på tillgången på 
betesmark under de olika årstiderna. Minst 
60 % av torrsubstansinnehållet i hästdjurs 
dagliga foderransoner ska utgöras av 
grovfoderväxter, färska eller torkade, eller 
ensilage.

(d) För hästdjur ska uppfödningsmetoden 
bygga på maximalt utnyttjande av 
betesmark, beroende på tillgången på 
betesmark under de olika årstiderna. Där 
högre andelar grovfoderväxter inte är 
möjliga ska följande minimiregler gälla, 
samtidigt som rasernas behov av 
utfodring, hälsa och välbefinnande 
respekteras: Minst 60 % av 
torrsubstansinnehållet i hästdjurs dagliga 
foderransoner ska utgöras av 
grovfoderväxter, färska eller torkade, eller 
ensilage.

Or. en

Ändringsförslag 1173
Julie Girling

Förslag till förordning
Bilaga II – del II – punkt 2.2.2 – stycke 1 – led e
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) Diande hästdjur ska helst utfodras med 
modersmjölk under minst tre månader.

(e) Diande hästdjur ska helst utfodras med 
modersmjölk som dias direkt från modern 
fram till den naturliga avvänjningstiden.

Or. en

Ändringsförslag 1174
Julie Girling

Förslag till förordning
Bilaga II – del II – punkt 2.2.3 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Byggnader avsedda för hästdjur ska ha 
släta men inte hala golv. Minst hälften av
inomhusytan enligt tabellen över minsta 
golvyta för hästdjur i punkt 2.2.4 ska vara 
helt golv, dvs. inte bestå av spalt eller nät.

(a) Byggnader avsedda för hästdjur ska ha 
släta men inte hala golv. Hela inomhusytan 
enligt tabellen över minsta golvyta för 
hästdjur i punkt 2.2.4 ska vara helt golv, 
dvs. inte bestå av spalt eller nät.

Or. en

Ändringsförslag 1175
José Bové

Förslag till förordning
Bilaga II – del II – punkt 2.2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2.2a. Kaninproduktion

(i) Djurtätheten ska uppfylla följande 
villkor:

Inomhus

– Kaninhonor och deras ungar: 0,4 m²

– Hannar och dräktiga kaninhonor: 0,3 
m²

– Kaniner under uppfödning: 0,15 m²

Utomhus (mobila inhägnader):
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– Kaninhonor och deras ungar: 2,4 m²

– Hannar och dräktiga kaninhonor: 2 m²

– Kaniner under uppfödning: 0,4 m²

(ii) Omställning av kaniner avsedda för 
avel:

Införandet av han- och hondjur av icke 
ekologiskt ursprung innebär för dessa 
djur en omställningsperiod på minst tre 
månader, under vilken föreskrifterna i 
denna kravspecifikation måste uppfyllas.

(iii) Avel:

Minimiåldern för avelsdjur vid första 
tillfället är 16 veckor. Antalet kullar per 
hona får inte överstiga 6 per år.

Or. fr

Ändringsförslag 1176
Franc Bogovič

Förslag till förordning
Bilaga II – del II – led 2.2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2.2a. Uppfödning av kaniner

2.7.1. Omställning

Kaniner och produkter av kanin får 
betraktas som ekologiska efter att en 
omställningsperiod på minst tre veckor 
har iakttagits.

2.7.2. Särskilda inhysningskrav och 
djurtäthet

Följande ska gälla i fråga om 
inhysningskrav och djurtäthet:

(a) Hö ska alltid vara tillgängligt för 
kaninerna, utom under 
vegetationsperioden då grönfoder ska 
vara tillgängligt.

(b) Förutom det foder som avses i 
föregående stycke ska det alltid finnas 
grenar med bark för kaninerna att gnaga 
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på.

(c) Följande antal djur får aldrig 
överskridas i kaninstallet:

(i) Djur från avvänjning till åtta veckors 
ålder: 8 djur per kvadratmeter inneryta i 
stallet. 

(ii) Djur som är äldre än åtta veckor: 6 
djur per kvadratmeter inneryta i stallet.

(d) Stallets inneryta ska vara ren, torr och 
ordnad som en liggplats täckt av strö. 
Spaltgolv får tillåtas på högst 50 % av 
stallets inneryta, som ska vara täckt av 
strö under hela perioden.

(e) Ett flervåningssystem med separata 
boxar inom kaninstallet rekommenderas. 
Om de separata boxarna i stallet har 
ordnats i flera våningar ska de övre 
ytorna inte räknas in i stallets inneryta. 
De övre ytorna ska vara tillverkade av fast 
material eller material som ständigt är 
täckt med strö.

(f) Djuren ska ha tillgång till rastgård 
utomhus. Om djuren inte har tillgång till 
rastgård utomhus ska de förses med ett 
rastutrymme som kan vara övertäckt. 
Rastutrymmet ska vara skyddat och lätt 
att rengöra. 

(g) Utomhusytan ska vara minst 0,125 
kvadratmeter per djur eller 8 djur per 
kvadratmeter.

(h) Djuren ska födas upp i grupp till sex 
månaders ålder.

Uppfödning av enskilda djur separat ska 
inte vara tillåtet, annat än under en 
begränsad tid och om det finns ett giltigt 
skäl såsom förebyggande av sjukdom eller 
veterinärbehandling eller under födsel 
och laktation och för placering av ett 
avelsdjur.

Or. sl
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Motivering

Konsumenterna efterfrågar alltmer ekologiska produkter från frilevande vilt och kaniner. 
Därför bör enhetliga regler införas på EU-nivå även för uppfödning av kronhjort, mufflonfår, 
dovhjort och kanin.

Ändringsförslag 1177
Peter Jahr

Förslag till förordning
Bilaga II – del II – led 2.3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2.3. [...] utgår

Or. de

Motivering

Till dess att den rapport som avses i artikel 35.1a (ny) om ekologisk grisuppfödning och 
ekologisk fjäderfäuppfödning läggs fram bör de hittillsvarande reglerna i förordningarna 
(EG) nr 834/2007 och (EG) nr 889/2008 gälla.

Ändringsförslag 1178
Anna Maria Corazza Bildt

Förslag till förordning
Bilaga II – del II – punkt 2.3.2 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Minst 60 % av fodret ska komma från 
den egna gården eller, när så inte är 
möjligt, vara producerat i samarbete med 
andra ekologiska gårdar eller 
foderoperatörer i samma region.

(a) Minst 40 % av fodret ska komma från 
den egna gården eller, när så inte är 
möjligt, vara producerat i samarbete med 
andra ekologiska gårdar eller 
foderoperatörer.

Or. en
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Ändringsförslag 1179
Fredrick Federley

Förslag till förordning
Bilaga II – del II – punkt 2.3.2 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Minst 60 % av fodret ska komma från 
den egna gården eller, när så inte är 
möjligt, vara producerat i samarbete med 
andra ekologiska gårdar eller 
foderoperatörer i samma region.

(a) Minst 40 % av fodret ska komma från 
den egna gården eller, när så inte är 
möjligt, vara producerat i samarbete med 
andra ekologiska gårdar eller 
foderoperatörer.

Or. en

Ändringsförslag 1180
Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot

Förslag till förordning
Bilaga II – del II – punkt 2.3.2 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Minst 60 % av fodret ska komma från 
den egna gården eller, när så inte är 
möjligt, vara producerat i samarbete med 
andra ekologiska gårdar eller 
foderoperatörer i samma region.

(a) Minst 40 % av fodret ska komma från 
den egna gården eller, när så inte är 
möjligt, vara producerat i samarbete med 
andra ekologiska gårdar eller 
foderoperatörer i samma region. Hänsyn 
måste tas till de specifika förhållandena i 
de yttersta randområdena.

Genom att anta genomförandeakten 
skapar kommissionen möjlighet att ta 
hänsyn till de yttersta randområdenas 
specifika villkor.

Or. fr

Motivering

Man måste ta hänsyn till de specifika förhållandena i de yttersta randområdena, där det kan 
uppstå problem med närbelägen försörjning.
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Ändringsförslag 1181
Michel Dantin, Angélique Delahaye

Förslag till förordning
Bilaga II – del II – punkt 2.3.2 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Minst 60 % av fodret ska komma från 
den egna gården eller, när så inte är 
möjligt, vara producerat i samarbete med 
andra ekologiska gårdar eller 
foderoperatörer i samma region.

(a) Minst 40 % av fodret ska komma från 
den egna gården eller, när så inte är 
möjligt, vara producerat i samarbete med 
andra ekologiska gårdar eller 
foderoperatörer i samma region. Hänsyn 
måste tas till de specifika förhållandena i 
de yttersta randområdena.

Or. fr

Ändringsförslag 1182
Clara Eugenia Aguilera García

Förslag till förordning
Bilaga II - del II - punkt 2.3.2 - stycke 1 - led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Minst 60 % av fodret ska komma från 
den egna gården eller, när så inte är 
möjligt, vara producerat i samarbete med 
andra ekologiska gårdar eller 
foderoperatörer i samma region.

(a) Minst 20 % av fodret ska komma från 
den egna gården eller, när så inte är 
möjligt, vara producerat i samarbete med 
andra ekologiska gårdar eller 
foderoperatörer i samma region.

Or. es

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

Förslag till förordning
Bilaga II – del II – punkt 2.3.2 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Minst 60 % av fodret ska komma från 
den egna gården eller, när så inte är 
möjligt, vara producerat i samarbete med 

(a) Minst 20 % av fodret ska främst 
erhållas från den egna gården eller, när så 
inte är möjligt, vara producerat i samarbete 
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andra ekologiska gårdar eller 
foderoperatörer i samma region.

med andra ekologiska gårdar eller 
foderoperatörer i samma region.

Or. en

Ändringsförslag 1184
Julie Girling

Förslag till förordning
Bilaga II – del II – punkt 2.3.2 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Minst 60 % av fodret ska komma från 
den egna gården eller, när så inte är 
möjligt, vara producerat i samarbete med 
andra ekologiska gårdar eller
foderoperatörer i samma region.

(a) Minst 20 % av fodret ska främst
komma från den egna gården eller, när så 
inte är möjligt, vara producerat i samarbete 
med andra ekologiska gårdar eller 
foderoperatörer i samma region.

Or. en

Ändringsförslag 1185
Marian Harkin

Förslag till förordning
Bilaga II – del II – punkt 2.3.2 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Minst 60 % av fodret ska komma från 
den egna gården eller, när så inte är 
möjligt, vara producerat i samarbete med 
andra ekologiska gårdar eller 
foderoperatörer i samma region.

(a) Minst 20 % av fodret ska komma från 
den egna gården eller, när så inte är 
möjligt, vara producerat i samarbete med 
andra ekologiska gårdar eller 
foderoperatörer i samma region.

Or. en

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

Förslag till förordning
Bilaga II – del II – punkt 2.3.2 – stycke 1 – led a
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Minst 60 % av fodret ska komma från 
den egna gården eller, när så inte är 
möjligt, vara producerat i samarbete med 
andra ekologiska gårdar eller 
foderoperatörer i samma region.

(a) Minst 20 % av fodret ska komma från 
den egna gården eller, när så inte är 
möjligt, vara producerat i samarbete med 
andra ekologiska gårdar eller 
foderoperatörer i samma region.

Or. en

Ändringsförslag 1187
Annie Schreijer-Pierik

Förslag till förordning
Bilaga II – del II – punkt 2.3.2 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Minst 60 % av fodret ska komma från 
den egna gården eller, när så inte är 
möjligt, vara producerat i samarbete med 
andra ekologiska gårdar eller 
foderoperatörer i samma region.

(a) Minst 20 % av fodret ska komma från 
den egna gården eller, när så inte är 
möjligt, vara producerat i samarbete med 
andra ekologiska gårdar eller 
foderoperatörer i samma region.

Or. en

Ändringsförslag 1188
Ivan Jakovčić, Ulrike Müller, Jens Rohde

Förslag till förordning
Bilaga II – del II – punkt 2.3.2 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Minst 60 % av fodret ska komma från 
den egna gården eller, när så inte är 
möjligt, vara producerat i samarbete med 
andra ekologiska gårdar eller 
foderoperatörer i samma region.

(a) Minst 20 % av fodret ska komma från 
den egna gården eller, när så inte är 
möjligt, vara producerat i samarbete med 
andra ekologiska gårdar eller 
foderoperatörer i samma region.

Or. en
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Ändringsförslag 1189
Fredrick Federley

Förslag till förordning
Bilaga II – del II – punkt 2.3.2 – stycke 1 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) Rent och friskt vatten ska alltid 
finnas tillgängligt i tillräcklig mängd.

Or. en

Ändringsförslag 1190
Michel Dantin, Angélique Delahaye

Förslag till förordning
Bilaga II – del II – punkt 2.3.2 – stycke 1 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) För att kunna tillgodose de viktigaste 
näringsbehoven hos ekologiskt uppfödda 
svin, framför allt viktiga proteiner och 
aminosyror, och när lantbrukaren inte 
har möjlighet att skaffa proteinrika 
råvaror som enbart kommer från 
ekologisk produktion av djurfoder, tillåts 
användning av en begränsad andel 
råvaror med hög halt av icke ekologiska 
proteiner för svin och fjäderfä.

Den maximala procentandelen råvaror 
med hög halt av icke-ekologiska proteiner 
för djurfoder som tillåts under en 
tolvmånadersperiod för dessa arter är 
5 %.

Andelarna ska beräknas årligen på 
grundval av torrsubstansinnehållet i foder 
som framställts av jordbruksprodukter.

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

Förslag till förordning
Bilaga II – del II – punkt 2.3.3 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Suggor ska hållas i grupp, utom under 
det sista stadiet av dräktigheten och under 
digivningstiden.

(c) Suggor ska hållas i grupp, utom under 
det sista stadiet av dräktigheten och under 
digivningstiden, under vilken suggorna 
ska kunna röra sig fritt i sina boxar och 
endast får tjudras korta stunder om det är 
absolut nödvändigt. Trots ytterligare krav 
för halm ska suggor några dagar före den 
beräknade grisningen ges tillräckligt 
mycket halm eller annat lämpligt 
naturmaterial för att kunna bygga bo.

Or. en

Ändringsförslag 1192
Jens Rohde

Förslag till förordning
Bilaga II – del II – punkt 2.3.3 – stycke 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) Rastgårdar ska vara ordnade så att 
grisarna kan gödsla och böka. För 
bökningen kan olika material användas.

(e) Rastgårdar ska vara ordnade så att 
grisarna kan gödsla och vara aktiva. För 
aktiveringen kan olika hjälpmedel
användas.

Or. en

Motivering

Grisar bör ha sysselsättningsmöjligheter i sina rastgårdar men bökningsmaterialet är svårt 
att hantera på grund av nederbörd och avrinning av gödsel. Bökningsmöjligheter kan 
erbjudas i boxen, medan andra hjälpmedel kan erbjudas utomhus för att aktivera grisarna.
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Ändringsförslag 1193
Anja Hazekamp, Stefan Eck

Förslag till förordning
Bilaga 2 – avsnitt 2 – del II – punkt 2.3 – led 2.3.3 – stycke 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) Rastgårdar ska vara ordnade så att 
grisarna kan gödsla och böka. För 
bökningen kan olika material användas.

(e) Rastgårdar ska vara ordnade så att 
grisarna kan gödsla och böka. För 
bökningen kan ytterligare bökningsbart 
material användas men tillgången till jord 
och halm är nödvändig.

Or. en

Ändringsförslag 1194
Paolo De Castro, Michela Giuffrida

Förslag till förordning
Bilaga II – del II – punkt 2.3.4 – stycke 2 - tabell

Kommissionens förslag

Följande ska gälla avseende den minsta golvytan inomhus och utomhus och övriga 
inhysningsvillkor för grisar:

Utrymme inomhus
(nettoutrymme för djuren)

Utrymme utomhus
(rastgård, ej betesmark)

Minsta levande 
vikt (kg)

m2/djur m2/djur

Digivande sugga med upp till 
40 dagar gamla smågrisar

7,5 suggor 2,5

Slaktgrisar högst 50 0,8 0,6
högst 85 1,1 0,8
högst 110 1,3 1

Smågrisar över 40 dagar och 
max. 30 kg

0,6 0,4

Avelsgrisar 2,5 suggor 1,9
6 (handjur) 8,0

Om boxar används för 
naturlig betäckning: 10 
m2/galt

Ändringsförslag
Följande ska gälla avseende den minsta golvytan inomhus och utomhus och övriga inhysningsvillkor för 

grisar:

Utrymme inomhus Utrymme utomhus
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(nettoutrymme för djuren) (rastgård, ej betesmark)
Minsta levande 
vikt (kg)

m2/djur m2/djur

Digivande sugga med upp till 
40 dagar gamla smågrisar

7,5 suggor 2,5

Slaktgrisar högst 50 0,8 0,6
högst 85 1,1 0,8
högst 110 1,3 1
över 110 1,5 1,2

Smågrisar över 40 dagar och 
max. 30 kg

0,6 0,4

Avelsgrisar 2,5 suggor 1,9
6 (handjur) 8,0
Om boxar används för 
naturlig betäckning: 10 
m2/galt

Or. it

Ändringsförslag 1195
Marian Harkin

Förslag till förordning
Bilaga II – del II – punkt 2.3.4 – stycke 2 - tabell

Kommissionens förslag

Följande ska gälla avseende den minsta golvytan inomhus och utomhus och övriga 
inhysningsvillkor för grisar

Utrymme inomhus
(nettoutrymme för djuren)

Utrymme utomhus
(rastgård, ej betesmark)

Minsta levande 
vikt (kg)

m2/djur m2/djur

Digivande sugga med upp till 
40 dagar gamla smågrisar

7,5 suggor 2,5

Slaktgrisar högst 50 0,8 0,6
högst 85 1,1 0,8
högst 110 1,3 1

Smågrisar över 40 dagar och 
max. 30 kg

0,6 0,4

Avelsgrisar 2,5 suggor 1,9
6 (handjur) 8,0
Om boxar används för 
naturlig betäckning: 10 
m2/galt

Ändringsförslag
Följande ska gälla avseende den minsta golvytan inomhus och utomhus och övriga 

inhysningsvillkor för grisar

Utrymme inomhus Utrymme utomhus
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(nettoutrymme för djuren) (rastgård, ej betesmark)
Minsta levande 

vikt (kg)
m2/djur m2/djur

Digivande sugga med upp till 
40 dagar gamla smågrisar

7,5 suggor 2,5

Slaktgrisar högst 50 0,8 0,6
högst 85 1,1 0,8
högst110 1,5 1,2

Smågrisar över 40 dagar och 
max. 30 kg

0,6 0,4

Avelsgrisar 2,5 suggor 1,9
6 (handjur) 8,0
Om boxar används för 
naturlig betäckning: 10 
m2/galt

Or. it

Ändringsförslag 1196
Fredrick Federley

Förslag till förordning
Bilaga II – del II – punkt 2.3.4 – stycke 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Digivande sugga med upp till 40 dagar 
gamla smågrisar: 0–21 dagar 6,0 m2, 22–

40 dagar 7,5 m2

Or. en

Ändringsförslag 1197
Peter Jahr

Förslag till förordning
Bilaga II – del II – led 2.4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2.4. [...] utgår

Or. de

Motivering

Till dess att den rapport som avses i artikel 35 punkt 1a (ny) om ekologisk grisuppfödning och 
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ekologisk fjäderfäuppfödning läggs fram bör de hittillsvarande reglerna i förordningarna 
(EG) nr 834/2007 och (EG) nr 889/2008 gälla.

Ändringsförslag 1198
Ulrike Müller

Förslag till förordning
Bilaga II – del II – led 2.4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2.4. [...] utgår

Or. de

Motivering

Reglerna för fjäderfän bör (till dess att rapporten om rekommendation till ett ändringsförslag 
till artikel 35 läggs fram) behållas enligt nuvarande förordningar (EG) nr 834/2007 och (EG) 
nr 889/2008.

Ändringsförslag 1199
Anja Hazekamp, Stefan Eck

Förslag till förordning
Bilaga II – del 1I – punkt 2.4.1 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För att fjäderfän och produkter från dessa 
ska kunna betraktas som ekologiska ska de 
produktionsregler som fastställs i denna 
förordning ha tillämpats under minst 
följande tidsperioder:

För att fjäderfän och produkter från dessa 
ska kunna betraktas som ekologiska ska de 
produktionsregler som fastställs i denna 
förordning, inklusive de som rör 
fjäderfänas ursprung, ha tillämpats under 
minst följande tidsperioder:

Or. en

Ändringsförslag 1200
Anja Hazekamp, Stefan Eck

Förslag till förordning
Bilaga II – del II – punkt 2.4.1 – stycke 1 – led ba (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) Fjäderfälinjer med snabb tillväxttakt 
ska förbjudas.

Or. en

Ändringsförslag 1201
Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot

Förslag till förordning
Bilaga II – del II – punkt 2.4.2 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Fjäderfän ska antingen födas upp tills de 
når en lägsta ålder eller komma från 
långsamt växande fjäderfästammar enligt 
vad som fastställs av den behöriga 
myndigheten. Om jordbrukaren inte 
använder långsamt växande 
fjäderfästammar ska den lägsta 
slaktåldern vara

Fjäderfän för köttproduktion ska komma 
från fjäderfästammar som är anpassade 
för utomhusuppfödning och som är
långsamt växande, dvs. med en 
genomsnittlig tillväxt på maximalt 35 
g/dygn för kycklingar. Medlemsstaterna 
får föreskriva strängare kriterier för 
långsam växt.

Or. fr

Motivering

För att tillgodose djurskyddet är det viktigt att kräva att fjäderfän för ekologisk 
köttproduktion, framför allt kycklingkött, kommer från långsamt växande stammar. Det är det 
viktigaste kriteriet för att garantera köttkvaliteten, lantligheten och fjäderfänas anpassning 
till utomhusuppfödning. Den nationella definitionerna av långsamt växande stammar är 
mycket varierande. Enligt de sammanställningar som kommissionen har gjort ligger de 
mellan 25 och 45 gram per dygn. En bättre harmonisering är nödvändig.

Ändringsförslag 1202
Michel Dantin, Angélique Delahaye

Förslag till förordning
Bilaga II – del II – punkt 2.4.2 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Fjäderfän ska antingen födas upp tills de Fjäderfän för köttproduktion ska komma 
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når en lägsta ålder eller komma från 
långsamt växande fjäderfästammar enligt 
vad som fastställs av den behöriga 
myndigheten. Om jordbrukaren inte 
använder långsamt växande 
fjäderfästammar ska den lägsta 
slaktåldern vara

från fjäderfästammar som är anpassade 
för utomhusuppfödning och som är
långsamt växande, dvs. med en 
genomsnittlig tillväxt på maximalt 35 
g/dygn för kycklingar. Medlemsstaterna 
får föreskriva strängare kriterier för 
långsam växt.

Or. fr

Ändringsförslag 1203
Anja Hazekamp, Stefan Eck

Förslag till förordning
Bilaga II – del I1 – punkt 2.4.2 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Fjäderfän ska antingen födas upp tills de 
når en lägsta ålder eller komma från 
långsamt växande fjäderfästammar enligt 
vad som fastställs av den behöriga 
myndigheten. Om jordbrukaren inte 
använder långsamt växande 
fjäderfästammar ska den lägsta slaktåldern 
vara

Fjäderfän ska komma från långsamt 
växande fjäderfästammar som uppfyller 
fastställda begränsade krav för daglig 
tillväxt som är förenliga med den lägsta 
uppfödningsåldern för varje art. Denna 
tillväxt ska fastställas i denna förordning.
Den lägsta slaktåldern ska vara

Or. en

Ändringsförslag 1204
Jens Rohde

Förslag till förordning
Bilaga II – del I1 – punkt 2.4.2 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Fjäderfän ska antingen födas upp tills de 
når en lägsta ålder eller komma från 
långsamt växande fjäderfästammar enligt 
vad som fastställs av den behöriga 
myndigheten. Om jordbrukaren inte 
använder långsamt växande 
fjäderfästammar ska den lägsta slaktåldern 
vara

Fjäderfän ska antingen födas upp tills de 
når en lägsta ålder eller komma från 
långsamt växande fjäderfästammar enligt 
vad som fastställs av den myndighet som 
bemyndigats av kommissionen. Om 
jordbrukaren inte använder långsamt 
växande fjäderfästammar ska den lägsta 
slaktåldern vara
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Or. en

Motivering

Definitionen av långsamt växande stammar bör behållas av kommissionen. På grund av det 
nationella deltagandet i beslutsfattandet upplevs en betydande skillnad i det praktiska 
genomförandet, vilket leder till snedvridningar av marknaden. De nationella definitionerna av 
långsamt växande stammar som beräknas baserat på den maximala dagliga tillväxten 
varierar från 28 till 50 g/dag. Detta motsvarar en skillnad i produktionstid för en kyckling på 
omkring 34 dagar.

Ändringsförslag 1205
Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot

Förslag till förordning
Bilaga II – del II – punkt 2.4.2 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) 81 dagar för kycklingar, a) 70 dagar för kycklingar,

Or. fr

Motivering

För att nå överensstämmelse med huvuddelen av europeisk praxis föreslås att den lägsta 
åldern för kycklingar sätts till 70 dagar, vilket motsvarar den minsta omställningstid som 
bestäms i punkt 2.4.1 i bilaga II till förslaget till förordning.

Ändringsförslag 1206
Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot

Förslag till förordning
Bilaga 2 – avsnitt 2 – del 2 – punkt 2.4 – punkt 2.4.2 – stycke 1 – led h

Kommissionens förslag Ändringsförslag

h) 140 dagar för hannar av kalkon och 
stekgäss,

h) 140 dagar för kalkoner och gäss som 
saluförs hela som stekgäss,

Or. fr
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Motivering

Den föreslagna lägsta åldern har tagits från nuvarande bilaga IV till förordning (EG) nr 
543/2008  när det gäller handelsnormerna för produktionssystem: se d "Traditionell 
utomhusvistelse" och samma skillnader som i denna förordning mellan styckade och hela 
kalkoner.

Ändringsförslag 1207
Michel Dantin, Angélique Delahaye

Förslag till förordning
Bilaga II – del II – punkt 2.4.2 – stycke 1 – led h

Kommissionens förslag Ändringsförslag

h) 140 dagar för hannar av kalkon och 
stekgäss,

h) 140 dagar för kalkoner och gäss som 
saluförs hela som stekgäss,

Or. fr

Ändringsförslag 1208
Michel Dantin, Angélique Delahaye

Förslag till förordning
Bilaga II – del II – punkt 2.4.2 – stycke 1 – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(i) 100 dagar för honor av kalkon. (i) 98 dagar för honor av kalkon avsedda 
att styckas och 126 dagar för hannar av 
kalkon avsedda att styckas.

Or. fr

Ändringsförslag 1209
Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot

Förslag till förordning
Bilaga II – del II – punkt 2.4.2 – stycke 1 – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(i) 100 dagar för honor av kalkon. (i) 98 dagar för honor av kalkon som är 
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avsedda att styckas,

Or. fr

Motivering

Den föreslagna lägsta åldern har tagits från nuvarande bilaga IV till förordning (EG) nr 
543/2008  när det gäller handelsnormerna för produktionssystem: se d "Traditionell 
utomhusvistelse", och samma skillnader som i denna förordning mellan styckade och hela 
kalkoner.

Ändringsförslag 1210
Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot

Förslag till förordning
Bilaga II – del II – punkt 2.4.2 – stycke 1 – led ia (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ia) 126 dagar för hannar av kalkon som 
är avsedda att styckas,

Or. fr

Motivering

Den föreslagna lägsta åldern har tagits från nuvarande bilaga IV till förordning (EG) nr 
543/2008  när det gäller handelsnormerna för produktionssystem: se d "Traditionell 
utomhusvistelse", och samma skillnader som i denna förordning mellan styckade och hela 
kalkoner.

Ändringsförslag 1211
Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot

Förslag till förordning
Bilaga II – del II – punkt 2.4.2 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Värphöns ska komma från stammar som 
är anpassade för utomhusuppfödning.

Or. fr
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Ändringsförslag 1212
Marian Harkin

Förslag till förordning
Bilaga II – del II – punkt 2.4.2 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

När en flock sätts samman för första 
gången, förnyas eller sätts samman på 
nytt och ekologiskt uppfödda fjäderfän 
inte finns att tillgå i tillräckligt antal får 
icke-ekologiskt uppfödda fjäderfän 
införlivas i en ekologisk produktionsenhet 
för fjäderfän, under förutsättning att 
unghönorna för äggproduktion och 
fjäderfäna för köttproduktion är yngre än 
tre dagar.

Or. en

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

Förslag till förordning
Bilaga II – del II – punkt 2.4.2 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

När en flock sätts samman för första 
gången, förnyas eller sätts samman på 
nytt och ekologiskt uppfödda fjäderfän 
inte finns att tillgå i tillräckligt antal får 
icke-ekologiskt uppfödda fjäderfän 
införlivas i en ekologisk produktionsenhet 
för fjäderfän, under förutsättning att 
unghönorna för äggproduktion och 
fjäderfäna för köttproduktion är yngre än 
tre dagar.

Or. en
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Ändringsförslag 1214
Anna Maria Corazza Bildt

Förslag till förordning
Bilaga II – del II – punkt 2.4.3 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Minst 60 % av fodret ska komma från 
den egna gården eller, när så inte är 
möjligt, vara producerat i samarbete med 
andra ekologiska gårdar eller 
foderoperatörer i samma region.

(a) Minst 40 % av fodret ska komma från 
den egna gården eller, när så inte är 
möjligt, vara producerat i samarbete med 
andra ekologiska gårdar eller 
foderoperatörer.

Or. en

Ändringsförslag 1215
Fredrick Federley

Förslag till förordning
Bilaga II – del II – punkt 2.4.3 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Minst 60 % av fodret ska komma från 
den egna gården eller, när så inte är 
möjligt, vara producerat i samarbete med 
andra ekologiska gårdar eller 
foderoperatörer i samma region.

(a) Minst 40 % av fodret ska komma från 
den egna gården eller, när så inte är 
möjligt, vara producerat i samarbete med 
andra ekologiska gårdar eller 
foderoperatörer.

Or. en

Ändringsförslag 1216
Clara Eugenia Aguilera García

Förslag till förordning
Bilaga II - del II - punkt 2.4.3 - stycke 1 - led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Minst 60 % av fodret ska komma från 
den egna gården eller, när så inte är 
möjligt, vara producerat i samarbete med 
andra ekologiska gårdar eller 
foderoperatörer i samma region.

(a) Minst 20 % av fodret ska komma från 
den egna gården eller, när så inte är 
möjligt, vara producerat i samarbete med 
andra ekologiska gårdar eller 
foderoperatörer i samma region.
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Or. es

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

Förslag till förordning
Bilaga II – del II – punkt 2.4.3 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Minst 60 % av fodret ska komma från 
den egna gården eller, när så inte är 
möjligt, vara producerat i samarbete med 
andra ekologiska gårdar eller 
foderoperatörer i samma region.

(a) Minst 20 % av fodret ska främst 
erhållas från den egna gården eller, när så
inte är möjligt, vara producerat i samarbete 
med andra ekologiska gårdar eller 
foderoperatörer i samma region.

Or. en

Ändringsförslag 1218
Julie Girling

Förslag till förordning
Bilaga II – del II – punkt 2.4.3 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Minst 60 % av fodret ska komma från 
den egna gården eller, när så inte är 
möjligt, vara producerat i samarbete med 
andra ekologiska gårdar eller 
foderoperatörer i samma region.

(a) Minst 20 % av fodret ska främst
komma från den egna gården eller, när så 
inte är möjligt, vara producerat i samarbete 
med andra ekologiska gårdar eller 
foderoperatörer i samma region.

Or. en

Ändringsförslag 1219
Marian Harkin

Förslag till förordning
Bilaga II – del II – punkt 2.4.3 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Minst 60 % av fodret ska komma från (a) Minst 20 % av fodret ska komma från 
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den egna gården eller, när så inte är 
möjligt, vara producerat i samarbete med 
andra ekologiska gårdar eller 
foderoperatörer i samma region.

den egna gården eller, när så inte är 
möjligt, vara producerat i samarbete med 
andra ekologiska gårdar eller 
foderoperatörer i samma region.

Or. en

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

Förslag till förordning
Bilaga II – del II – punkt 2.4.3 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Minst 60 % av fodret ska komma från 
den egna gården eller, när så inte är 
möjligt, vara producerat i samarbete med 
andra ekologiska gårdar eller 
foderoperatörer i samma region.

(a) Minst 20 % av fodret ska komma från 
den egna gården eller, när så inte är 
möjligt, vara producerat i samarbete med 
andra ekologiska gårdar eller 
foderoperatörer i samma region.

Or. en

Ändringsförslag 1221
Annie Schreijer-Pierik

Förslag till förordning
Bilaga II – del II – punkt 2.4.3 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Minst 60 % av fodret ska komma från 
den egna gården eller, när så inte är 
möjligt, vara producerat i samarbete med 
andra ekologiska gårdar eller 
foderoperatörer i samma region.

(a) Minst 20 % av fodret ska komma från 
den egna gården eller, när så inte är 
möjligt, vara producerat i samarbete med 
andra ekologiska gårdar eller 
foderoperatörer i samma region.

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

Förslag till förordning
Bilaga II – del II – punkt 2.4.3 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Minst 60 % av fodret ska komma från 
den egna gården eller, när så inte är
möjligt, vara producerat i samarbete med 
andra ekologiska gårdar eller 
foderoperatörer i samma region.

(a) Minst 20 % av fodret ska komma från 
den egna gården eller, när så inte är 
möjligt, vara producerat i samarbete med 
andra ekologiska gårdar eller 
foderoperatörer i samma region.

Or. en

Ändringsförslag 1223
Karin Kadenbach

Förslag till förordning
Bilaga II – del II – punkt 2.4.4 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Vattenfåglar ska ha tillgång till ett 
vattendrag, en damm, en sjö eller en 
bassäng när väderförhållandena och 
hygienvillkoren tillåter detta, så att deras 
artspecifika behov och välbefinnande 
uppfylls. Om väderförhållandena inte 
tillåter detta, ska de ha tillgång till vatten så 
att de kan doppa huvudet för att tvätta 
fjäderdräkten.

(b) Vattenfåglar ska ha tillgång till ett 
vattendrag, en damm, en sjö eller en 
bassäng när väderförhållandena och 
hygienvillkoren tillåter detta, så att deras 
artspecifika behov och välbefinnande 
uppfylls. Om väderförhållandena inte 
tillåter detta, ska de ha tillgång till vatten så 
att de kan doppa huvudet och det ska vara 
tillräckligt djupt för att täcka ögonen och 
näsborrarna och för att hälla vatten över 
kroppen för att tvätta fjäderdräkten.

Or. en

Ändringsförslag 1224
Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot

Förslag till förordning
Bilaga II – del II – punkt 2.4.4 – stycke 1 – led c
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Fjäderfä ska ha tillgång till utevistelse 
under minst en tredjedel av sitt liv. 
Utomhusområden för fjäderfän ska 
huvudsakligen vara täckta med växtlighet, 
vara försedda med skydd och ge djuren 
lätt tillgång till tillräckligt många 
vattentråg.

(c) Fjäderfä ska ha tillgång till utevistelse 
under minst en tredjedel av sitt liv. 
Utomhusområden för fjäderfän ska 
huvudsakligen vara täckta med växtlighet.

Or. fr

Motivering

Förekomsten av vattentråg utomhus drar till sig vilda fåglar och medför en betydande risk vid 
utbrott av fågelinfluensa. Därför avråder kommissionen från detta vid  utbrott av 
fågelinfluensa. Det är till och med permanent förbjudet i vissa medlemsstater. Växtlighet i 
form av buskar eller träd hjälper fjäderfäna att sprida sig över utomhusområdena. Inga 
andra kompletterande skyddsanordningar behövs.

Ändringsförslag 1225
Norbert Erdős

Förslag till förordning
Bilaga II – del II – led 2.4.4 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Fjäderfän ska ha tillgång till utevistelse 
under minst en tredjedel av sina liv. 
Utomhusområden för fjäderfän ska 
huvudsakligen vara täckta med växtlighet, 
vara försedda med skydd och ge djuren 
lätt tillgång till tillräckligt många 
vattentråg

(c) Fjäderfän ska ha tillgång till utevistelse 
under minst en tredjedel av sina liv. 
Rastgårdar för fjäderfän ska huvudsakligen 
vara täckta med växtlighet 

Or. hu

Motivering

Förekomsten av vattentråg på rastgårdar lockar vilda fåglar och orsaker en betydande risk i 
händelse av en fågelinfluensa. Av denna anledning har den kommissionen inte 
rekommenderat det, och det är även varaktigt förbjudet i vissa medlemsstater. Vegetation, 
t.ex. träd eller buskar, hjälper fjäderfän att utbreda sig utomhus och det är inte nödvändigt att
ha annan extra skyddsutrustning.
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Ändringsförslag 1226
Anja Hazekamp, Stefan Eck

Förslag till förordning
Bilaga II – del II – punkt 2.4.4 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Fjäderfän ska ha tillgång till utevistelse 
under minst en tredjedel av sitt liv. 
Utomhusområden för fjäderfän ska 
huvudsakligen vara täckta med växtlighet, 
vara försedda med skydd och ge djuren lätt 
tillgång till tillräckligt många vattentråg.

(c) Fjäderfän ska ha tillgång till utevistelse,
inklusive bete och/eller skogsområde,
under minst hälften av sitt liv. 
Utomhusområden för fjäderfän ska 
huvudsakligen vara täckta med växtlighet, 
vara försedda med skydd som ger djuren 
möjlighet att gömma sig och gå och 
sprätta och ger dem lätt tillgång till 
tillräckligt många vattentråg.

Or. en

Ändringsförslag 1227
Jens Rohde

Förslag till förordning
Bilaga II – del II – punkt 2.4.4 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Fjäderfän ska ha tillgång till utevistelse 
under minst en tredjedel av sitt liv. 
Utomhusområden för fjäderfän ska 
huvudsakligen vara täckta med växtlighet, 
vara försedda med skydd och ge djuren lätt 
tillgång till tillräckligt många vattentråg.

(c) Fjäderfän ska ha tillgång till utevistelse 
under minst en tredjedel av sina liv, och 
permanent från att de är fullt befjädrade. 
Utomhusområden för fjäderfän ska 
huvudsakligen vara täckta med ettåriga 
eller fleråriga växter, vara försedda med 
skydd och ge djuren lätt tillgång till 
tillräckligt många vattentråg.

Or. en

Motivering

Både den befintliga lagtexten och det nya förslaget behöver ytterligare harmonisering för att 
minska snedvridning av marknaden. Avsikten med ”en tredjedel av sina liv” bör förtydligas 
och kravet på växtlighet bör specificeras för att minimera eventuell snedvridning av 
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marknaden. Olika tolkningar leder till en fjäderfäproduktion i vissa medlemsstater som 
kräver 50 % mer utomhusområden per djur än i andra jämförbara medlemsstater.

Ändringsförslag 1228
Anja Hazekamp, Stefan Eck

Förslag till förordning
Bilaga II – del II – punkt 2.4.4 – stycke 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Om fjäderfän hålls inomhus på grund 
av restriktioner eller skyldigheter som 
införs på grundval av unionslagstiftningen 
ska de ha ständig tillgång till tillräckliga 
mängder grovfoder och passande material 
som gör att deras etologiska behov kan 
tillgodoses.

(d) Om fjäderfän hålls inomhus, inbegripet
på grund av restriktioner eller skyldigheter 
som införs på grundval av 
unionslagstiftningen ska de ha ständig 
tillgång till en veranda (rastgård) samt
ständig tillgång till tillräckliga mängder 
grovfoder och passande material som gör 
att deras etologiska behov kan tillgodoses. 
Tillgången till en rastgård ska endast 
kunna begränsas vid dåliga 
väderförhållanden.

Or. en

Ändringsförslag 1229
Karin Kadenbach

Förslag till förordning
Bilaga II – del II – punkt 2.4.4 – stycke 1 – led e – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(i) Minst en tredjedel av den totala 
golvytan ska vara fast, dvs. inte bestå av 
spalt eller nät, och vara täckt med 
strömaterial, såsom halm, spån, sand eller 
torv.

(i) Hela golvytan ska vara fast, dvs. inte 
bestå av spalt eller nät, och vara täckt med 
strömaterial, såsom halm, spån, sand eller 
torv

Or. en
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Ändringsförslag 1230
Karin Kadenbach

Förslag till förordning
Bilaga II – del II – punkt 2.4.4 – stycke 1 – led e – led iii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(iii) Fjäderfän ska ha sittpinnar av en 
storlek och ett antal som motsvarar 
gruppens och fåglarnas storlek, i enlighet 
med tabellen i punkt 2.4.5 över minsta
golvyta inomhus och utomhus och övriga 
inhysningsvillkor för fjäderfäproduktion.

(iii) Fjäderfän ska ha sittpinnar av en 
storlek och ett antal som motsvarar 
gruppens och fåglarnas storlek, i enlighet 
med tabellen i punkt 2.4.5 över minsta 
golvyta inomhus och utomhus och övriga 
inhysningsvillkor för fjäderfäproduktion. 
Sittpinnar måste också finnas för 
avelsfjäderfän, unghönor och 
slaktkycklingar. Höbalar och material för 
att picka måste också finnas enligt vad 
som är lämpligt. Upphöjda plattformar 
måste finnas för kalkoner.

Or. en

Ändringsförslag 1231
Anja Hazekamp, Stefan Eck

Förslag till förordning
Bilaga II – del II – punkt 2.4.4 – stycke 1 – led e – led iv

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(iv) Byggnadens ytterväggar, inbegripet en 
eventuell veranda, ska vara försedda med 
in- och utgångshål av lämplig storlek för 
fåglarna, och dessa hål ska ha en 
sammanlagd längd av minst fyra meter per 
100 m² av den byggnadsyta som är 
tillgänglig för fåglarna. Om det finns en 
veranda ska in- och utgångshålen mellan 
byggnaden och verandan ha en 
sammanlagd längd på 2 meter per 100 m² 
av byggnadens storlek. Fåglarna måste ha 
tillträde till verandan dygnet runt.

(iv) Byggnadens ytterväggar, inbegripet en 
eventuell veranda, ska vara försedda med 
in- och utgångshål av lämplig storlek för 
fåglarna, och dessa hål ska ha en 
sammanlagd längd av minst fyra meter per 
100 m² av den byggnadsyta som är 
tillgänglig för fåglarna. In- och 
utgångshålen mellan byggnaden och 
verandan ska ha en sammanlagd längd på 2 
meter per 100 m² av byggnadens storlek. 
Fåglarna måste ha tillträde till verandan 
dygnet runt.

Or. en
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Ändringsförslag 1232
Jens Rohde

Förslag till förordning
Bilaga II – avsnitt 2 – del II – punkt 2.4 – led 2.4.4 – stycke 1 – led e – led iv

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(iv) Byggnadens ytterväggar, inbegripet en 
eventuell veranda, ska vara försedda med 
in- och utgångshål av lämplig storlek för 
fåglarna, och dessa hål ska ha en 
sammanlagd längd av minst fyra meter per 
100 m² av den byggnadsyta som är 
tillgänglig för fåglarna. Om det finns en 
veranda ska in- och utgångshålen mellan 
byggnaden och verandan ha en 
sammanlagd längd på 2 meter per 100 m² 
av byggnadens storlek. Fåglarna måste ha 
tillträde till verandan dygnet runt.

(iv) Byggnadens ytterväggar, inbegripet en 
eventuell veranda, ska vara försedda med 
in- och utgångshål av lämplig storlek för 
fåglarna, och dessa hål ska ha en 
sammanlagd längd av minst fyra meter per 
100 m² av den byggnadsyta som är 
tillgänglig för fåglarna. Om det finns en 
veranda ska in- och utgångshålen mellan 
byggnaden och verandan ha en 
sammanlagd längd på 1,5 meter per 100 m² 
av byggnadens storlek. Fåglarna måste ha 
tillträde till verandan dygnet runt.

Or. en

Motivering

Öppningar mellan hus och veranda bör begränsas till 1,5 m per 100 m² yta i huset för att 
minska drag och potentiellt dödlig flockning av djuren i huset. Negativa effekter av drag i 
fjäderfäsystem verkar vara en stor utmaning i de nordiska länderna.

Ändringsförslag 1233
Marco Zullo, Rosa D'Amato

Förslag till förordning
Bilaga II – del II – punkt 2.4.4 – punkt 1 – led e – led vi

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(vi) I system med flera våningar får högst 
tre våningar användas, inbegripet 
bottenvåningen. Avståndet mellan 
våningarna och mellan mellannivåerna, 
som redesområden, får inte vara mer än 
en meter. På de övre våningarna ska 
spillningen kunna tas bort med ett 
automatiserat system.

utgår
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Or. it

Ändringsförslag 1234
Clara Eugenia Aguilera García

Förslag till förordning
Bilaga II - del II - punkt 2.4.4 - stycke 1 - led e - led vi

Kommissionens förslag Ändringsförslag

vi) I system med flera våningar får högst 
tre våningar användas, inbegripet 
bottenvåningen. Avståndet mellan 
våningarna och mellan mellannivåerna, 
som redesområden, får inte vara mer än en 
meter. På de övre våningarna ska 
spillningen kunna tas bort med ett 
automatiserat system.

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. es

Motivering

(Berör inte den svenska versionen.)

Ändringsförslag 1235
Jens Rohde

Förslag till förordning
Bilaga II – del II – punkt 2.4.4 – stycke 1 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(g) Byggnaderna ska tömmas på djur 
mellan varje omgång av fjäderfän som föds 
upp. Byggnaderna och tillhörande 
utrustning ska rengöras och desinficeras 
under denna tid. För varje omgång 
fjäderfän som har fötts upp ska fållorna 
dessutom lämnas tomma under en period 
som ska fastställas av medlemsstaterna för 
att växtlighet ska kunna växa upp igen. 
Dessa krav ska inte tillämpas på fjäderfän 
som inte föds upp i omgångar, som inte 
hålls i fållor och som är frigående hela 

(g) Byggnaderna ska tömmas på djur 
mellan varje omgång av fjäderfän som föds 
upp. Byggnaderna och tillhörande 
utrustning ska rengöras och desinficeras 
under denna tid. För varje omgång 
fjäderfän som har fötts upp ska fållorna 
dessutom lämnas tomma under en period 
som ska fastställas av medlemsstaterna för 
att växtlighet ska kunna växa upp igen. 
Dessa krav ska inte tillämpas på fjäderfän 
som inte föds upp i omgångar, som inte 
hålls i fållor och som är frigående hela 
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dagen. dagen. Utomhusområden för fjäderfän 
kan användas kontinuerligt under 
förutsättning att minst 50 % av området 
är täckt med ettåriga eller fleråriga 
växter. En blandning av träddungar och 
öppna ytor är tillåten.

Or. en

Motivering

Enligt kommissionens expertgrupp för ekologiskt jordbruk (Egtop) innehåller de mest 
attraktiva utomhusområdena för fjäderfän blandad växtlighet. Om en attraktiv växtlighet 
säkerställs bör det vara onödigt att lämna ytorna tomma för att låta växtligheten komma 
tillbaka. Just nu ses väldigt olika tolkningar av reglerna, vilket resulterar i mycket olika 
förhållanden inom medlemsstaterna.

Ändringsförslag 1236
Eric Andrieu

Förslag till förordning
Bilaga II – del II – punkt 2.4.2 – inledning

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2.4.5. Djurtäthet 2.4.5. Stallgödsel 

Or. fr

Motivering

Texten och dess rubrik är inte tydlig. Den bör klargöras genom att ange att det rör sig om 
stallgödsel och genom att hänvisa till gällande direktiv. Alla medlemsstater har införlivat EU-
direktivet om nitrater allt efter sina miljöproblem. Det är nödvändigt att ge denna möjlighet 
att stödja sig på dessa nationella bestämmelser, så som detta sker i den nuvarande 
ekologiförordningen (artikel 15.2 i förordning (EG) nr 889/2008).

Ändringsförslag 1237
Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot

Förslag till förordning
Bilaga II – del II – punkt 2.4.5 – stycke 1 – inledningen
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Antalet djur per hektar får inte överstiga 
följande gränsvärden:

Den största mängd stallgödsel som får 
spridas per hektar får inte överstiga 
gränsvärdet 170 kg organiskt kväve per år 
och hektar jordbruksmark. Därför får
antalet djur per hektar inte överstiga 
följande gränsvärden eller ska beräknas på 
grundval av motsvarande nationella 
bestämmelser som utfärdats med 
tillämpning av direktiv 91/676/EEG:

Or. fr

Motivering

Texten och dess rubrik är inte tydlig. Den bör klargöras genom att ange att det rör sig om 
stallgödsel och genom att hänvisa till gällande direktiv. Alla medlemsstater har införlivat EU-
direktivet om nitrater allt efter sina miljöproblem. Det är nödvändigt att ge denna möjlighet
att stödja sig på dessa nationella bestämmelser, så som detta sker i den nuvarande 
ekologiförordningen (artikel 15.2 i förordning (EG) nr 889/2008).

Ändringsförslag 1238
Karin Kadenbach

Förslag till förordning
Bilaga II – del I1 – punkt 2.4.5 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Antalet djur per hektar får inte överstiga 
följande gränsvärden:

Antalet djur per hektar får inte överstiga 
följande gränsvärden som anges i 
tabellerna nedan. Ett högsta antal djur 
per grupp och per ladugård ska också 
fastställas i förekommande fall för att se 
till att beteenderelaterade krav uppfylls. 
Den högsta gruppstorleken för fjäderfän 
ska alltid vara lämplig för att se till att 
fåglarna kan erkänna och skapa 
relationer med alla gruppmedlemmar. 
Dessa begränsningar ska vid behov 
anpassas för att se till att de speglar 
tillväxtkraven. Dessutom, när tillfälliga 
begränsningar gällande utomhusvistelse 
är nödvändiga, ska reducerade 
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djurtäthetsgrader fastställas.

Or. en

Ändringsförslag 1239
Michel Dantin, Angélique Delahaye

Förslag till förordning
Bilaga II – del II – punkt 2.4.5 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Antalet djur per hektar får inte överstiga 
följande gränsvärden:

Antalet djur per hektar får inte överstiga 
följande gränsvärden eller ska beräknas på 
grundval av motsvarande nationella 
bestämmelser som utfärdats med 
tillämpning av direktiv 91/676/EEG:

Or. fr

Ändringsförslag 1240
Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot

Förslag till förordning
Bilaga II – del II – punkt 2.4.5. – stycke 2

Kommissionens förslag

Följande ska gälla avseende den minsta golvytan inomhus och utomhus och övriga inhysningsvillkor 

för fåglar av arten Gallus gallus:

Avelsfjäderfä/f
öräldrar

Ungfåglar Slaktfjäderfä Kapuner Värphöns

Ålder Avelsfjäderfä Unghönor
0-8 veckor

Unghönor 
9–18 
veckor

Slaktfågel i 
början av 
gödningsp
erioden
0-21 dagar

Slaktfågel i 
slutet av 
gödningsperio
den
22 - 81 dagar

22-150 
dagar

Värphöns 
från 19 
veckor

Djurtäthet 
inomhus 
(fåglar per m2

utnyttjbar yta) 
för fasta och 
mobila 
anläggningar

6 fåglar 24 fåglar 
med högst 
21 kg 
levande 
vikt/m²

15 fåglar 
med högst 
21 kg 
levande 
vikt/m²

20 fåglar 
med högst 
21 kg 
levande 
vikt/m²

10 fåglar med 
högst 21 kg 
levande 
vikt/m²

10 fåglar 
med högst 
21 kg 
levande 
vikt/m²

6 fåglar

Utrymme på 18
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sittpinne (cm)

Antal fåglar 
per m2 av 
botten-
våningens yta 
(plus verandan 
om tillgänglig 
dygnet runt) i 
flervånings-
system

9 fåglar 36 fåglar 
(utan 
veranda)

22 fåglar Normalt inte tillämplig 9 fåglar

Begränsningar 
för 
flockstorlek

3 000, 
inbegripet 
handjur

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

Djurtäthet 
utomhus 
(m2/fågel) 
förutsatt att 
gränsvärdet 
170 kg N/ha/år 
inte överskrids

4 1 4 1 4 4 4

* Kan delas upp i grupper på 3x3 000 eller 2x4 800.

Ändringsförslag
Följande ska gälla avseende den minsta golvytan inomhus och utomhus och övriga inhysningsvillkor 

för fåglar av arten Gallus gallus:

Avelsfjäderfä/
föräldrar

Ungfåglar Slaktfjäderfä Kapuner Värphöns

Ålder Avelsfjäderfä Unghönor
0-8 veckor

Unghönor 
9–18 
veckor

Slaktfågel i 
början av 
gödningsp
erioden
0-28 dagar

Slaktfågel i 
slutet av 
gödningsperio
den
22 - 91 dagar

91-150
dagar

Värphöns 
från 19 
veckor

Djurtäthet 
inomhus 
(fåglar per m2

utnyttjbar yta) 
för fasta och 
mobila 
anläggningar

24 fåglar 
med högst 
25 kg 
levande 
vikt/m²

16 fåglar 
med högst 
25 kg 
levande 
vikt/m²

20 fåglar 
med högst 
25 kg 
levande 
vikt/m²

10 fåglar med 
högst 25 kg 
levande 
vikt/m² i 
mobila 
fjäderfästall 
som har en 
golvyta på 
högst 150 m² 
och hålls 
öppna nattetid 
får 
beläggningstä
theten ökas 
till 16, men 
den levande 
vikten får 
vara högst 30 
kg per m²,

6,5 fåglar 
med högst 
35 kg 
levande 
vikt/m²

9 fåglar 
per m2

utnyttjbar 
yta 
exklusive 
veranda

Utrymme på 15
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sittpinne (cm)

Antal fåglar 
per m2 av 
botten-
våningens yta 
(plus verandan 
om tillgänglig 
dygnet runt) i 
flervånings-
system

36 fåglar 
(utan 
veranda)

24 fåglar Normalt inte tillämplig 9 fåglar

Begränsningar 
för 
flockstorlek

10 000* 10 000 Högst 1 
flock per 
fjäderfästal
l och högst 
4 stall per 
produk-
tionsenhet

Högst 1 flock 
per 
fjäderfästall 
och högst 4 
stall per 
produktions-
enhet

Högst 1 
flock per 
fjäderfästal
l och högst 
4 stall per 
produk-
tionsenhet

Högst 
3 000 och 
9000 per 
byggnad 
och högst 
18000 per 
jordbruks-
enhet

Djurtäthet 
utomhus 
(m2/fågel) 
förutsatt att 
gränsen på 
170 kg N/ha/år 
inte överskrids

4 1 2 4 4

* Kan delas upp i grupper på 3x3 000 eller 2x4 800.

Or. fr

Ändringsförslag 1241
Michel Dantin, Angélique Delahaye

Förslag till förordning
Bilaga II – del II – punkt 2.4.5 – stycke 2

Kommissionens förslag

Följande ska gälla avseende den minsta golvytan inomhus och utomhus och övriga inhysningsvillkor 

för fåglar av arten Gallus gallus:

Avelsfjäderfä/f
öräldrar

Ungfåglar Slaktfjäderfä Kapuner Värphöns

Ålder Avelsfjäderfä Unghönor
0-8 veckor

Unghönor 
9–18 
veckor

Slaktfågel i 
början av 
gödningsp
erioden
0-21 dagar

Slaktfågel i 
slutet av 
gödningsperio
den
22 - 81 dagar

22-150 
dagar

Värphöns 
från 19 
veckor

Djurtäthet 
inomhus 
(fåglar per m2

utnyttjbar yta) 

6 fåglar 24 fåglar 
med högst 
21 kg 
levande 

15 fåglar 
med högst 
21 kg 
levande 

20 fåglar 
med högst 
21 kg 
levande 

10 fåglar med 
högst 21 kg 
levande 
vikt/m²

10 fåglar 
med högst 
21 kg 
levande 

6 fåglar
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för fasta och 
mobila 
anläggningar

vikt/m² vikt/m² vikt/m² vikt/m²

Utrymme på 
sittpinne

18

Antal fåglar 
per m2 av 
botten-
våningens yta 
(plus verandan 
om tillgänglig 
dygnet runt) i 
flervånings-
system

9 fåglar 36 fåglar 
(utan 
veranda)

22 fåglar Normalt inte tillämplig 9 fåglar

Begränsningar 
för 
flockstorlek

3 000, 
inbegripet 
handjur

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

Djurtäthet 
utomhus 
(m2/fågel) 
förutsatt att 
gränsen på 
170 kg N/ha/år 
inte överskrids

4 1 4 1 4 4 4

* Kan delas upp i grupper på 3x3 000 eller 2x4 800.

Ändringsförslag
Följande ska gälla avseende den minsta golvytan inomhus och utomhus och övriga inhysningsvillkor 

för fåglar av arten Gallus gallus:

Avelsfjäderfä/
föräldrar

Ungfåglar Slaktfjäderfä Kapuner Värphöns

Ålder Avelsfjäderfä Unghönor
0-8 veckor

Unghönor 
9–18 
veckor

Slaktfågel i 
början av 
gödnings-
perioden
0-28 dagar

Slaktfågel i 
slutet av 
gödnings-
perioden
28 -
91 dagar

91-150 
dagar

Värphöns 
från 19 
veckor

Djurtäthet 
inomhus 
(fåglar per m2

utnyttjbar yta) 
för fasta och 
mobila 
anläggningar

6 fåglar 24 fåglar 
med högst 
25 kg 
levande 
vikt/m²

16 fåglar 
med högst 
25 kg 
levande 
vikt/m²

20 fåglar 
med högst 
25 kg 
levande 
vikt/m²

10 fåglar 
med högst 
25 kg 
levande 
vikt/m²

6,25 fåglar 
med högst 
35 kg 
levande 
vikt/m²

9 fåglar per 
m2

utnyttjbar 
yta 
exklusive 
veranda

Utrymme på 
sittpinne (cm)

15

Antal fåglar 
per m2 av 
botten-
våningens yta 
(plus verandan 
om tillgänglig 

9 fåglar 36 fåglar 
(utan 
veranda)

24 fåglar Normalt inte tillämplig 9 fåglar
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dygnet runt) i 
flervånings-
system
Begränsningar 
för 
flockstorlek

3 000, 
inbegripet 
handjur

10 000* 10 000 10 000* 4 800 2 500 Högst 3 000
och 9000 
per byggnad 
och högst 
18 000 per 
jordbruksen
het

Gränsvärde 
för djurtäthet

Högst 1 flock per fjäderfästall och högst 4 
stall per produktionsenhet

Djurtäthet 
utomhus 
(m2/fågel) 
förutsatt att 
gränsen på 
170 kg N/ha/år 
inte överskrids

4 1 2 4 4

* Kan delas upp i grupper på 3x3 000 eller 2x4 800.

Or. fr

Ändringsförslag 1242
Fredrick Federley

Förslag till förordning
Bilaga II – del II – punkt 2.4.5 – stycke 2

Kommissionens förslag

Följande ska gälla avseende den minsta golvytan inomhus och utomhus och övriga inhysningsvillkor 

för fåglar av arten Gallus gallus:

Avelsfjäderfä/fö
räldrar

Ungfåglar Slaktfjäderfä Kapuner Värphöns

Ålder Avelsfjäderfä Unghönor 
0–8 veckor

Unghönor 
9–18 
veckor

Slaktfågel i 
början av 
gödningsp
erioden 0–
21 dagar

Slaktfågel i 
slutet av 
gödningsperio
den 22–81 
dagar

22–150 
dagar

Värphöns 
från 19
veckor

Högsta 
djurtäthet 
inomhus (antal 
fåglar per m2

användbart 
utrymme) för 
fasta och 
mobila 
byggnader

6 fåglar 24 fåglar 
med högst 
21 kg 
levande 
vikt/m²

15 fåglar 
med högst 
21 kg 
levande 
vikt/m²

20 fåglar 
med högst 
21 kg 
levande 
vikt/m²

10 fåglar med 
högst 21 kg 
levande 
vikt/m²

10 fåglar 
med högst 
21 kg 
levande 
vikt/m²

6 fåglar

Utrymme på 
sittpinne

18
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Antal fåglar 
per m2 av 
bottenvåninge
ns yta (plus 
verandan om 
tillgänglig 
dygnet runt) i 
flervåningssys
tem

9 fåglar 36 fåglar 
(utan 
veranda)

22 fåglar Normalt inte tillämpligt 9 fåglar

Begränsningar 
för 
flockstorlek

3 000, 
inbegripet 
handjur

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

Djurtäthet i 
rastgårdar 
utomhus 
(m2/fågel), 
förutsatt att 
gränsen på 
170 kg N/ha/år 
inte överskrids

4 1 4 1 4 4 4

* Kan delas upp i grupper på 3x3 000 eller 2x4 800.

Ändringsförslag
Följande ska gälla avseende den minsta golvytan inomhus och utomhus och övriga inhysningsvillkor 

för fåglar av arten Gallus gallus:

Avelsfjäderfä/fö
räldrar

Ungfåglar Slaktfjäderfä Kapuner Värphöns

Ålder Avelsfjäderfä Unghönor 
0–8 veckor

Unghönor 
9–18 
veckor

Slaktfågel i 
början av 
gödningsp
erioden 0–
21 dagar

Slaktfågel i 
slutet av 
gödningsperio
den 22–81 
dagar

Ålder Avelsfjäderf
ä 

Högsta 
djurtäthet 
inomhus (antal 
fåglar per m2

användbart 
utrymme) för 
fasta och 
mobila 
byggnader

6 fåglar högst 21 
kg levande 
vikt/m²

15 
fåglar/m²

högst 21 
kg levande 
vikt/m²

10 fåglar/m² Högsta 
djurtäthet 
inomhus 
(antal 
fåglar per 
m2

användbart 
utrymme) 
för fasta 
och mobila 
byggnader

6 fåglar

Utrymme på 
sittpinne

18

Antal fåglar 
per m2 av 
bottenvåninge
ns yta (plus 
verandan om 
tillgänglig 
dygnet runt) i 
flervåningssys

9 fåglar 36 fåglar 
(utan 
veranda)

22 fåglar Normalt inte tillämpligt 9 fåglar
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tem

Begränsningar 
för 
flockstorlek

3 000, 
inbegripet 
handjur

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

Djurtäthet i 
rastgårdar 
utomhus 
(m2/fågel), 
förutsatt att 
gränsen på 
170 kg N/ha/år 
inte överskrids

4 1 4 1 4 4 4

* Kan delas upp i grupper på 3x3 000 eller 2x4 800.

Or. en

Ändringsförslag 1243
Jens Rohde

Förslag till förordning
Bilaga II – del II – punkt 2.4.5 – stycke 2

Kommissionens förslag

Följande ska gälla avseende den minsta golvytan inomhus och utomhus och övriga inhysningsvillkor 

för fåglar av arten Gallus gallus:

Avelsfjäderfä/fö
räldrar

Ungfåglar Slaktfjäderfä Kapuner Värphöns

Ålder Avelsfjäderfä Unghönor
0–8 veckor

Unghönor 
9–18 
veckor

Slaktfågel i
början av 
gödningsp
erioden
0–21 dagar

Slaktfågel i 
slutet av 
gödningsperio
den
22–81 dagar

22–150 
dagar

Värphöns 
från 19 
veckor

Högsta 
djurtäthet 
inomhus (antal 
fåglar per m2

användbart 
utrymme) för 
fasta och 
mobila 
byggnader

6 fåglar 24 fåglar 
med högst 
21 kg 
levande 
vikt/m²

15 fåglar 
med högst 
21 kg 
levande 
vikt/m²

20 fåglar 
med högst 
21 kg 
levande 
vikt/m²

10 fåglar med 
högst 21 kg 
levande 
vikt/m²

10 fåglar 
med högst 
21 kg 
levande 
vikt/m²

6 fåglar

Utrymme på 
sittpinne

18

Antal fåglar 
per m2 av 
bottenvåninge
ns yta (plus 
verandan om 

9 fåglar 36 fåglar 
(utan 
veranda)

22 fåglar Normalt inte tillämpligt 9 fåglar
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tillgänglig 
dygnet runt) i 
flervåningssys
tem

Begränsningar 
för 
flockstorlek

3 000, 
inbegripet 
handjur

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

Djurtäthet i 
rastgårdar 
utomhus 
(m2/fågel), 
förutsatt att 
gränsen på 
170 kg N/ha/år 
inte överskrids

4 1 4 1 4 4 4

* Kan delas upp i grupper på 3x3 000 eller 2x4 800.

Ändringsförslag
Följande ska gälla avseende den minsta golvytan inomhus och utomhus och övriga inhysningsvillkor 

för fåglar av arten Gallus gallus:

Avelsfjäderfä/fö
räldrar

Unghönor Slaktfjäderfä Kapuner Värphöns

Ålder Avelsfjäderfä Slaktfågel i 
början av 
gödningsp
erioden

Slaktfågel i 
slutet av 
gödningsp
erioden

22–150 dagar Värphöns 
från 19 
veckor

Högsta 
djurtäthet 
inomhus (antal 
fåglar per m2

användbart 
utrymme) för 
fasta och 
mobila 
byggnader

6 fåglar 15 fåglar 
med högst 
21 kg 
levande 
vikt/m²

15 fåglar 
med högst 
21 kg 
levande 
vikt/m²

20 fåglar 
med högst 
21 kg 
levande 
vikt/m²

10 fåglar med 
högst 21 kg 
levande 
vikt/m²

10 fåglar 
med högst 
21 kg 
levande 
vikt/m²

6 fåglar

Utrymme på 
sittpinne

18

Antal fåglar 
per m2 av 
bottenvåninge
ns yta (plus 
verandan om 
tillgänglig 
dygnet runt) i 
flervåningssys
tem

12 fåglar 21 kg 
levande 
vikt/m2

21 kg 
levande 
vikt/m2

Normalt inte tillämpligt 12 fåglar

Begränsningar 
för 
flockstorlek

3 000, 
inbegripet 
handjur

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

Djurtäthet i 
rastgårdar 

4 1 1 1 1 4 4
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utomhus 
(m2/fågel), 
förutsatt att 
gränsen på 
170 kg N/ha/år 
inte överskrids

* Kan delas upp i grupper på 3x3 000 eller 2x4 800.

Or. en

Motivering

Stocking density for fattening birds and pullets can be reduced due to limited use of outdoor 
area for young birds given less pressure on the vegetation and reduction on the 
environmental impact. Flock sizes for young stocks should be increased to facilitate the 
production and the transition from a pullet production system to an egg-laying system. The 
limitations for density on ground floor areas should be increased for layers and breeders in 
order to meet existing practices in countries with multilayers systems. Dividing of pullet 
production into two age groups with different flock sizes makes the management 
unnecessarily burdensome.

Ändringsförslag 1244
Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot

Förslag till förordning
Bilaga II – del II – punkt 2.4.5 – stycke 3

Kommissionens förslag
Följande ska gälla avseende den minsta golvytan inomhus och utomhus och övriga inhysningsvillkor för 

fåglar av andra arter än Gallus gallus:

Kalkoner Gäss Ankor Pärlhöns
Typ Handjur Hondjur Samtliga Pekingan

ka
Hannar av 
myskand

Honor av 
myskand

Gräsand Samtliga

Högsta 
djurtäthet 
inomhus (antal 
fåglar per m² 
användbart 
utrymme) för 
fasta och mobila 
byggnader

10 med 
högst 
21 kg 
levande 
vikt/m²

10 med 
högst 
21 kg 
levande 
vikt/m²

10 med 
högst 
21 kg 
levande 
vikt/m²

10 med 
högst 
21 kg 
levande 
vikt/m²

10 med 
högst 
21 kg 
levande 
vikt/m²

10 med 
högst 
21 kg 
levande 
vikt/m²

10 med 
högst 
21 kg 
levande 
vikt/m²

10 med 
högst 
21 kg 
levande 
vikt/m²

Utrymme på 
sittpinne

40 40 Normalt 
inte 
tillämpli
g

Normalt 
inte 
tillämplig

40 40 Normalt 
inte 
tillämplig

20

Begränsningar 
för flockstorlek

2 500 2 500 2 500 4 000 
hondjur

3 200 4 000 3 200 5 200

3 200 
handjur
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Djurtäthet 
utomhus 
(m²/fågel), 
förutsatt att 
gränsen på 
170 kg N/ha/år 
inte överskrids

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

Ändringsförslag
Följande ska gälla avseende den minsta golvytan inomhus och utomhus och övriga inhysningsvillkor för 

fåglar av andra arter än Gallus gallus:

Kalkoner Gäss Ankor Pärlhöns
Typ Handjur Hondjur Samtliga Pekingan

ka
Hannar av 
myskand

Honor av 
myskand

Gräsand Samtliga

I början av 
gödningsperioden

0–63 
dagar

0–63 
dagar

0–35 
dagar

0–26 
dagar

0–35 
dagar

0–35 
dagar

0–35 
dagar

0–28 
dagar

Högsta djurtäthet 
inomhus (antal fåglar 
per m² användbart 
utrymme) för fasta 
och mobila 
byggnader 

6,5 med 
högst 
35 kg 
levande 
vikt/m²

6,25 med 
högst 
35 kg 
levande 
vikt/m²

5 med 
högst 
30 kg 
levande 
vikt/m²

8 med 
högst 
35 kg 
levande 
vikt/m²

8 med 
högst 
35 kg 
levande 
vikt/m²

10 med 
högst 
25 kg 
levande 
vikt/m²

8 med 
högst 
35 kg 
levande 
vikt/m²

13 med 
högst 
25 kg 
levande 
vikt/m²

Högsta djurtäthet 
inomhus (antal 
fåglar per m² 
användbart 
utrymme) för mobila 
byggnader med en 
golvyta som inte 
överstiger 150 m2

16 med högst 30 kg levande vikt/m²

Begränsningar för 
flockstorlek

2 500 2 500 2 500 4 000 
hondjur

3 200 4 000 3 200 5 200

3 200 
handjur

Begränsningar för 
uppfödningsenhetsst
orlek

Högst 1 flock per byggnad, och högst 4 byggnader per produktionsenhet

Djurtäthet utomhus 
(m²/fågel), förutsatt 
att gränsen på 170 kg 
N/ha/år inte 
överskrids

6 6 10 2 2 2 3 2

Or. fr

Motivering

De föreslagna bestämmelserna stämmer bättre överens med praxis i de olika 
medlemsstaterna och syftet är att främja en omställning av konventionell buruppfödning, 
samtidigt som ett starkt djurskydd garanteras.
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Ändringsförslag 1245
Michel Dantin, Angélique Delahaye

Förslag till förordning
Bilaga II – del II – punkt 2.4.5 – stycke 3

Kommissionens förslag
Följande ska gälla avseende den minsta golvytan inomhus och utomhus och övriga inhysningsvillkor för 

fåglar av andra arter än Gallus gallus:

Kalkoner Gäss Ankor Pärlhöns
Typ Handjur Hondjur Samtliga Pekingan

ka
Hannar av 
myskand

Honor av 
myskand

Gräsand Samtliga

Högsta 
djurtäthet 
inomhus (antal 
fåglar per m² 
användbart 
utrymme) för 
fasta och mobila 
byggnader

10 med 
högst 
21 kg 
levande 
vikt/m²

10 med 
högst 
21 kg 
levande 
vikt/m²

10 med 
högst 
21 kg 
levande 
vikt/m²

10 med 
högst 
21 kg 
levande 
vikt/m²

10 med 
högst 
21 kg 
levande 
vikt/m²

10 med 
högst 
21 kg 
levande 
vikt/m²

10 med 
högst 
21 kg 
levande 
vikt/m²

10 med 
högst 
21 kg 
levande 
vikt/m²

Utrymme på 
sittpinne

40 40 Normalt 
inte 
tillämpli
g

Normalt 
inte 
tillämplig

40 40 Normalt 
inte 
tillämplig

20

Begränsningar 
för flockstorlek

2 500 2 500 2 500 4 000 
hondjur
3 200 
handjur

3 200 4 000 3 200 5 200

Djurtäthet 
utomhus 
(m²/fågel), 
förutsatt att 
gränsen på 
170 kg N/ha/år 
inte överskrids

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

Ändringsförslag
Följande ska gälla avseende den minsta golvytan inomhus och utomhus och övriga inhysningsvillkor för 

fåglar av andra arter än Gallus gallus:

Kalkoner Gäss Ankor Pärlhöns
Typ Handjur Hondjur Samtliga Pekingan

ka
Hannar av 
myskand

Honor av 
myskand

Gräsand Samtliga

I början av 
gödningsperiod
en

0–63 dagar 0–63 dagar 0–35
dagar

0–26
dagar

0–35 dagar 0–35 dagar 0–35 dagar 0–28 dagar

Högsta 
djurtäthet 
inomhus (antal 
fåglar per m² 
användbart 
utrymme) för 
fasta och mobila 
byggnader

6,25 med 
högst 
35 kg 
levande 
vikt/m²

6,25 med 
högst 
35 kg 
levande 
vikt/m²

5 med 
högst 
30 kg 
levande 
vikt/m²

8 med 
högst 
35 kg 
levande 
vikt/m²

8 med 
högst 
35 kg 
levande 
vikt/m²

10 med 
högst 
25 kg 
levande 
vikt/m²

8 med 
högst 
35 kg 
levande 
vikt/m²

13 med 
högst 
25 kg 
levande 
vikt/m²
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Högsta 
djurtäthet
inomhus (antal 
fåglar per m² 
användbart 
utrymme) för 
mobila 
byggnader med 
en golvyta som 
inte överstiger 
150 m²

16 med högst 30 kg levande vikt/m²

Begränsningar 
för flockstorlek

2 500 2 500 2 500 4 000 
hondjur

3 200 4 000 3 200 5 200

3 200 
handjur

Begränsningar 
för 
uppfödningsen
hetsstorlek

Högst 1 flock per byggnad, och högst 4 byggnader per produktionsenhet

Djurtäthet 
utomhus 
(m²/fågel), 
förutsatt att 
gränsen på 
170 kg N/ha/år 
inte överskrids

6 6 10 2 2 2 3 2

Or. fr

Ändringsförslag 1246
Norbert Lins, Jens Gieseke

Förslag till förordning
Bilaga II – del II – led 2.4.5 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Högst 3 000 värphöns ska vara tillåtna i 
ett och samma fjäderfähus. Särskilda 
regler ska gälla för unga fjäderfän.

Or. de

Ändringsförslag 1247
Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot

Förslag till förordning
Bilaga II – del II – punkt 2.4.5. – stycke 2a (nytt)



PE560.821v01-00 58/58 AM\1066371SV.doc

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den totala användbara ytan i byggnader 
avsedda för gödning av fjäderfän ska inte 
överstiga 1 920 m² i någon 
produktionsenhet.

Or. fr

Motivering

Minsta yta motsvarar djurtätheten i rastgårdar utomhus, dvs. 4 m² multiplicerat med 4 800 
djur (begränsningar i flockstorlek för slaktfjäderfä anges i tabellen i bilaga II, del II, punkt 
2.4.5), vilket blir 1 920 m².

Ändringsförslag 1248
Michel Dantin, Angélique Delahaye

Förslag till förordning
Bilaga II – del II – punkt 2.4.5. – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den totala användbara ytan i byggnader 
avsedda för gödning av fjäderfän ska inte 
överstiga 1 920 m² i någon 
produktionsenhet.

Or. fr

Ändringsförslag 1249
Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot

Förslag till förordning
Bilaga II – del II – punkt 2.4.5. – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Det totala antalet värphöns ska inte 
överstiga 18 000 djur per 
produktionsenhet eller 9 000 djur per 
byggnad.
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Or. fr

Ändringsförslag 1250
Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot

Förslag till förordning
Bilaga II – del II – punkt 2.4.6. – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Fjäderfä ska ha tillgång till utevistelse 
under minst en tredjedel av sitt liv. 
Fjäderfä ska särskilt ha kontinuerlig 
tillgång till utevistelse på dagtid från en så 
låg ålder som möjligt, då de fysiologiska 
och fysiska villkoren tillåter detta, med 
undantag för de tillfällen då det införs 
tillfälliga begränsningar på grundval av 
unionslagstiftningen.

(a) Värphöns och slaktfjäderfä ska ha 
tillgång till utevistelse under minst en 
tredjedel av sitt liv, med undantag för de 
tillfällen då det införs tillfälliga 
begränsningar på grundval av 
unionslagstiftningen.

Or. fr

Motivering

Unghöns under 18 veckor som ska bli värphöns ska av hälsoskäl inte ges tillgång till 
utevistelse (vaccinskyddet kan inte garanteras, och det finns risk för att äggen smittas av 
salmonella eller mykoplasma). Unghönsstadiet utgör endast en period i en hönas liv, och 
dessa bestämmelser hindrar inte att hönan får tillgång till utevistelse under den största delen 
av sitt liv.

Ändringsförslag 1251
Michel Dantin, Angélique Delahaye

Förslag till förordning
Bilaga II – del II – punkt 2.4.6. – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Fjäderfä ska ha tillgång till utevistelse 
under minst en tredjedel av sitt liv. 
Fjäderfä ska särskilt ha kontinuerlig 
tillgång till utevistelse på dagtid från en så 
låg ålder som möjligt, då de fysiologiska 
och fysiska villkoren tillåter detta, med 
undantag för de tillfällen då det införs 

(a) Värphöns och slaktfjäderfä ska ha 
tillgång till utevistelse under minst en 
tredjedel av sitt liv, med undantag för de 
tillfällen då det införs tillfälliga 
begränsningar på grundval av 
unionslagstiftningen.
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tillfälliga begränsningar på grundval av 
unionslagstiftningen.

Or. fr

Ändringsförslag 1252
Norbert Erdős

Förslag till förordning
Bilaga II – del II – led 2.4.6 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Fjäderfän ska ha tillgång till utevistelse 
under minst en tredjedel av sina liv.
Fjäderfän ska särskilt ha kontinuerlig 
tillgång till utevistelse på dagtid från en så 
låg ålder som möjligt, då de fysiologiska 
och fysiska villkoren tillåter detta, med 
undantag för de tillfällen då det införs 
tillfälliga begränsningar på grundval av 
unionslagstiftningen.

(a) Värphönor och fjäderfän ska ha 
tillgång till utevistelse under minst en 
tredjedel av sitt liv på grundval av 
unionslagstiftningen.

Or. hu

Motivering

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

Ändringsförslag 1253
Anja Hazekamp, Stefan Eck

Förslag till förordning
Bilaga II – del II – punkt 2.4.6 – stycke 1 – led a
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Fjäderfä ska ha tillgång till utevistelse 
under minst en tredjedel av sitt liv. 
Fjäderfä ska särskilt ha kontinuerlig 
tillgång till utevistelse på dagtid från en så 
låg ålder som möjligt, då de fysiologiska 
och fysiska villkoren tillåter detta, med 
undantag för de tillfällen då det införs 
tillfälliga begränsningar på grundval av 
unionslagstiftningen.

(a) Fjäderfä ska ha tillgång till utevistelse 
under minst den större delen av sitt liv. 
Fjäderfä ska särskilt ha kontinuerlig 
tillgång till utevistelse på dagtid från en så 
låg ålder som möjligt, då de fysiologiska 
och fysiska villkoren tillåter detta, med 
undantag för de tillfällen då det införs 
tillfälliga begränsningar på grund av 
dåliga väderförhållanden eller på 
grundval av unionslagstiftningen.

Or. en

Ändringsförslag 1254
Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot

Förslag till förordning
Bilaga II – del II – punkt 2.4.6. – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Rastgårdar utomhus för fjäderfä ska 
huvudsakligen vara täckta med olika 
sorters växtlighet, vara försedda med 
skydd och ge fåglarna lätt tillgång till 
tillräckligt många vattentråg. Växtligheten 
i rastgårdar utomhus ska skördas och 
bortskaffas regelbundet för att motverka 
näringsöverskott. Rastgårdar utomhus får 
inte vara större än att det längsta avståndet 
till ett in- och utgångshål är högst 150 
meter. Rastgårdar utomhus får dock sträcka 
sig upp till 350 meter från närmaste in- och 
utgångshål i fjäderfäbyggnaden under 
förutsättning att det finns ett tillräckligt 
antal skydd och vattentråg jämnt fördelade 
över hela rastgården, och minst fyra per 
hektar.

(b) Rastgårdar utomhus för fjäderfä ska 
huvudsakligen vara täckta med olika 
sorters växtlighet. Växtligheten i rastgårdar 
utomhus ska skördas och bortskaffas 
regelbundet för att motverka 
näringsöverskott. Rastgårdar utomhus får 
inte vara större än att det längsta avståndet 
till ett in- och utgångshål är högst 150 
meter. Rastgårdar utomhus får dock sträcka 
sig upp till 350 meter från närmaste in- och 
utgångshål i fjäderfäbyggnaden under 
förutsättning att det finns ett tillräckligt 
antal skydd eller träd-/buskvegetation
jämnt fördelade över hela rastgården, och 
minst fyra skydd eller buskage per hektar.

Or. fr
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Motivering

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

Ändringsförslag 1255
Norbert Erdős

Förslag till förordning
Bilaga II – del II – led 2.4.6 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Rastgårdar utomhus för fjäderfä ska 
huvudsakligen vara täckta med olika 
sorters växtlighet, vara försedda med 
skydd och ge fåglarna lätt tillgång till 
tillräckligt många vattentråg. Växtligheten 
i rastgårdar utomhus ska skördas och 
bortskaffas regelbundet för att motverka 
näringsöverskott. Rastgårdar utomhus får 
inte vara större än att det längsta avståndet 
till ett in- och utgångshål är högst 150
meter.  Rastgårdar utomhus får dock 
sträcka sig upp till 350 meter från närmaste 
in- och utgångshål i fjäderfäbyggnaden 
under förutsättning att det finns ett 
tillräckligt antal skydd och vattentråg
jämnt fördelade över hela rastgården, och 
minst fyra per hektar.

(b) Rastgårdar utomhus för fjäderfä ska 
huvudsakligen vara täckta med olika 
sorters växtlighet. Växtligheten i rastgårdar 
utomhus ska skördas och bortskaffas 
regelbundet för att motverka 
näringsöverskott. Rastgårdar utomhus får 
inte vara större än att det längsta avståndet 
till ett in- och utgångshål är högst 150 
meter.  Rastgårdar utomhus får dock 
sträcka sig upp till 350 meter från närmaste 
in- och utgångshål i fjäderfäbyggnaden 
under förutsättning att det finns ett 
tillräckligt antal skydd, busksnår, buskage 
eller trädbevuxna områden jämnt 
fördelade över hela rastgården, och minst 
fyra per hektar.

Or. hu

Motivering

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

Ändringsförslag 1256
Anja Hazekamp, Stefan Eck

Förslag till förordning
Bilaga II – del II – punkt 2.4.6 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Rastgårdar utomhus för fjäderfä ska 
huvudsakligen vara täckta med olika 
sorters växtlighet, vara försedda med skydd 
och ge fåglarna lätt tillgång till tillräckligt 
många vattentråg. Växtligheten i rastgårdar 
utomhus ska skördas och bortskaffas 
regelbundet för att motverka 
näringsöverskott. Rastgårdar utomhus får 
inte vara större än att det längsta avståndet 
till ett in- och utgångshål är högst 150 
meter. Rastgårdar utomhus får dock sträcka 
sig upp till 350 meter från närmaste in- och 
utgångshål i fjäderfäbyggnaden under 
förutsättning att det finns ett tillräckligt 
antal skydd och vattentråg jämnt fördelade 
över hela rastgården, och minst fyra per 
hektar.

(b) Rastgårdar utomhus för fjäderfä ska 
huvudsakligen vara täckta med olika 
sorters växtlighet, vara försedda med skydd 
i tillräckligt antal som gör att fjäderfäna
har lätt tillgång till tillräckligt många 
vattentråg. Skydden ska göra det möjligt 
för djuren att gömma sig. Växtligheten i 
rastgårdar utomhus ska skördas och 
bortskaffas regelbundet för att motverka 
näringsöverskott. Rastgårdar utomhus får 
inte vara större än att det längsta avståndet 
till ett in- och utgångshål är högst 150 
meter. Rastgårdar utomhus får dock sträcka 
sig upp till 350 meter från närmaste in- och 
utgångshål i fjäderfäbyggnaden under 
förutsättning att det finns ett tillräckligt 
antal skydd och vattentråg jämnt fördelade 
över hela rastgården, och minst fyra per 
hektar.

Or. en

Ändringsförslag 1257
Anja Hazekamp, Stefan Eck

Förslag till förordning
Bilaga II – del II – punkt 2.4.6 – stycke 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Om fjäderfän hålls inomhus på grund 
av restriktioner eller skyldigheter som 

(d) Om fjäderfän hålls inomhus, inbegripet
på grund av restriktioner eller skyldigheter 
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införs på grundval av unionslagstiftningen 
ska de ha ständig tillgång till tillräckliga 
mängder grovfoder och passande material 
som gör att deras etologiska behov kan 
tillgodoses.

som införs på grundval av 
unionslagstiftningen ska de ha ständig 
tillgång till en veranda (rastgård) samt
ständig tillgång till tillräckliga mängder 
grovfoder och passande material som gör 
att deras etologiska behov kan tillgodoses.

Or. en

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

Förslag till förordning
Bilaga II – del II – punkt 2.4.7 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Det ska vara förbjudet att plocka levande 
fjäderfän.

Det ska vara förbjudet att tvångsmata och
plocka levande fjäderfän.

Or. en

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

Förslag till förordning
Bilaga II – del II – punkt 2.4.7 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Stympning av fjäderfän, inbegripet 
kastrering och näbbtrimning, ska vara 
förbjudet. Kirurgiska ingrepp får endast 
ske i sällsynta fall, från fall till fall/på 
individuell basis och endast för giltiga 
djurskyddsöverväganden/djurskyddsskäl. 
När sådana fall inträffar måste smärta 
och lidande förhindras genom lämplig 
bedövning och långvarig smärtlindring. 
Förfarandena ska endast utföras vid den 
lämpligaste åldern av kvalificerad 
personal eller veterinär. När det är 
lämpligt ska icke-kirurgiska alternativ, 
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inklusive användning av lämpliga raser 
och lämplig vårdpraxis, tillämpas för att 
hantera särskilda angelägenheter som har 
att göra med uppfödning av okastrerade 
(fullständiga) hanar.

Or. en

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

Förslag till förordning
Bilaga II – del II – punkt 2.4.7a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Stympning av fjäderfän, inbegripet 
kastrering och näbbtrimning, ska vara 
förbjudet.

Or. en

Ändringsförslag 1261
Clara Eugenia Aguilera García

Förslag till förordning
Bilaga II - del II - punkt 2.5.5 - stycke 1 - led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Bikupor ska placeras i områden där 
nektar- och pollenkällorna huvudsakligen 
är ekologiskt odlade grödor eller, i 
förekommande fall, vilda växter eller icke-
ekologiskt förvaltade skogar eller grödor 
som endast är behandlade med metoder 
som ger en liten miljöpåverkan.

(a) Bikupor ska placeras i områden där 
nektar- och pollenkällorna huvudsakligen 
är ekologiskt odlade grödor eller, i 
förekommande fall, vilda växter eller icke-
ekologiskt förvaltade skogar eller grödor 
som endast är behandlade med metoder 
som ger en liten miljöpåverkan
motsvarande de som anges i artiklarna 28 
och 30 i förordning (EU) nr 1305/2013.

Or. es
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Motivering

Terminologin bör klargöras.

Ändringsförslag 1262
Jens Rohde

Förslag till förordning
Bilaga II – del II – punkt 2.5.5 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Bigårdarnas läge ska vara sådant att 
nektar- och pollenkällorna inom en radie 
av tre kilometer från bigårdens läge 
huvudsakligen består av odlingar med 
ekologisk produktion, vilda växter eller 
odlingar som sköts med metoder som ger 
liten miljöpåverkan, motsvarande de som 
anges i artiklarna 28 och 30 i förordning 
(EU) nr 1305/2013 och som inte påverkar 
den ekologiska kvaliteten på biodlingen. 
Dessa krav gäller inte då det inte sker 
någon blomning, eller då samhällena är i 
vila.

(c) Riktlinjer ska tas fram av 
kommissionens expertgrupp, Egtop.

Or. en

Motivering

Ytterligare harmonisering krävs vad gäller bigårdarnas läge. Det är oklart hur stora 
områden av vanliga fält som kan godtas och vilken typ av konventionella grödor, nektar och 
pollen som tillåts inom radien på tre kilometer. Tolkningarna skiljer sig stort inom 
medlemsstaterna.

Ändringsförslag 1263
Jens Rohde

Förslag till förordning
Bilaga II – del II – punkt 2.5.5 – stycke 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Bikuporna och det material som 
används inom biodlingen ska i huvudsak 

(d) Bikuporna och det material som 
används inom biodlingen ska i huvudsak 
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vara tillverkade av naturmaterial som inte 
innebär risk för förorening av miljön eller 
produkterna från biodlingen.

vara tillverkade av material som inte 
innebär risk för förorening av miljön eller 
produkterna från biodlingen.

Or. en

Motivering

Det bör vara möjligt för ekologiska biodlare att använda moderna bikupor gjorda av lättare 
material. Polystyrenbikupor och liknande har framgångsrikt använts i konventionell biodling 
utan att äventyra livsmedelstryggheten eller djurhälsan.

Ändringsförslag 1264
Franc Bogovič

Förslag till förordning
Bilaga II – del II – led 2.6a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2.6a. Uppfödning av kronhjort, 
mufflonfår och dovhjort

2.6.1. Omställning

Kronhjort, mufflonfår, dovhjort och 
produkter från dessa får betraktas som 
ekologiska efter att en omställningsperiod 
på minst 6 månader för kronhjort och 
mufflonfår och 12 månader för dovhjort 
har iakttagits.

2.6.2. Särskilda inhysningskrav och 
djurtäthet 

Följande ska gälla i fråga om 
inhysningskrav och djurtäthet:

(a) Kronhjort, mufflonfår och dovhjort 
ska födas upp i de hagar som avses i led f. 
Minsta storlek för en hage för kronhjort 
och mufflonfår ska vara en hektar och för 
dovhjort två hektar. Om flera djurarter 
föds upp tillsammans i en hage ska denna 
vara minst tre hektar.

(b) Varje hage ska kunna delas upp i 
minst två inhägnader. En hage ska vara 
minst en halv hektar för kronhjort och 
mufflonfår och minst en hektar för 
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dovhjort eller för flera djurarter som hålls 
för animalieproduktion i en gemensam 
hage.

(c) Djuren ska leva i sociala grupper. I en 
hage ska det finnas minst tre vuxna 
hondjur och ett vuxet handjur av varje 
djurart. Den övre gränsen för antalet djur 
per hektar i en hage ska vara följande:

(i) Kronhjort och mufflonfår: 10 vuxna 
djur per hektar.

(ii) Dovhjort: 5 vuxna djur per hektar.

(d) Djur som föds upp i flock ska 
inbegripas i den kvot som avses i 
föregående stycke under det första 
levnadsåret. 

(e) Det ska inte vara tillåtet att föda upp 
enskilda djur separat annat än om det rör 
sig om en begränsad tid och det finns ett 
giltigt skäl såsom förebyggande av 
sjukdom eller veterinärbehandling.

(f) Följande ska gälla i fråga om hagar:

(i) Med en hage avses en inhägnad där 
det ska finnas en del där djuren är 
skyddade mot vädret. Det ska inte vara 
tillåtet att föda upp ekologiska 
djurbesättningar i en hage med mycket 
våt eller sank mark.

(ii) Naturbete ska tillhandahållas i en 
hage under vegetationsperioden. Hagar 
som inte kan ge foder för bete under 
vegetationsperioden ska inte vara tillåtna.

(iii) Djuren ska ha tillgång till gömställen 
och skydd.

(iv) Djuren ska ha tillgång till en naturlig 
metod för hovvård. Om detta inte är 
tillräckligt på grund av markens
sammansättning, måste detta ombesörjas 
genom lämpliga åtgärder (t.ex. genom att 
förstärka marken runt utfodringsplatser).

(v) I hagar för kronhjortar ska djuren 
kunna rulla sig i lera för att rykta huden 
och reglera kroppstemperaturen.

(vi) Utfodringsplatserna ska inrättas i 
områden som är skyddade mot vädret och 
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tillgängliga både för djuren och för de 
personer som sköter dem. Marken där 
utfordringsplatserna inrättas ska vara 
fast, och utfodringsanordningen ska vara 
takförsedd.

(vii) Om permanent tillgång till foder inte 
kan anordnas ska utfodringsplatserna 
vara utformade så att alla djuren kan få 
foder samtidigt.

(viii) De yttre och inre stängslen ska vara 
tydligt synliga för djuren så att de inte kan 
skadas. Stängslen får inte ha vassa hörn.

(ix) Stängslet runt hagen ska vara minst 
1,8 meter högt för kronhjort och 
mufflonfår och minst två meter högt för 
dovhjort. Dessa höjder är inte tillämpliga 
på stängsel som uppförs inuti hagen som 
inhägnader.

(x) Under vegetationsperioden ska djuren 
födas upp genom bete i hagarna.

(xi) Utfodring ska endast vara tillåtet vid 
brist på bete på grund av dåliga 
väderförhållanden.

(xii) Djur som hålls för 
animalieproduktion i en hage ska ha 
tillgång till säkert vatten. Om en naturlig 
vattenkälla inte är lätt tillgänglig för 
djuren ska vattenställen tillhandahållas.

Or. sl

Motivering

Konsumenterna efterfrågar alltmer ekologiska produkter från frilevande vilt och kaniner. 
Därför bör enhetliga regler införas på EU-nivå även för uppfödning av kronhjort, mufflonfår, 
dovhjort och kanin. 

Ändringsförslag 1265
Ricardo Serrão Santos

Förslag till förordning
Bilaga II – del III – stycke 1 – led 9a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9a) Hållbart fiske: utvinning av levande 
marina resurser som kan upprätthållas 
under obegränsad tid utan att därigenom 
minska kapaciteten hos arter som är 
föremål för fiske, för att hålla en 
hälsosam populationsnivå och utan hög 
negativ påverkan på andra arter i deras 
ekosystem eller livsmiljöer, enligt 
betydelsen i ramdirektivet för vatten eller 
ramdirektivet om en marin strategi 73 a, 
enligt tillämplighet.

__________________
73 a Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2006/113/CE av den 12 december 
2006, om kvalitetskrav för skaldjursvatten 
(EUT L 376, 27.12.2006, s. 14) respektive 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2008/56/EG av den 17 juni 2008 om 
upprättande av en ram för gemenskapens 
åtgärder på havsmiljöpolitikens område 
(Ramdirektiv om en marin strategi) 
(EUT L 164, 25.6.2008, s. 19).

Or. pt

Ändringsförslag 1266
Ricardo Serrão Santos

Förslag till förordning
Bilaga II – del III – punkt 2. 6a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2.6a Ekologiska 
algutvinningsanläggningar får inte 
förorsaka risker för arter av 
naturvårdsintresse.

Or. pt
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Ändringsförslag 1267
Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot, Isabelle Thomas

Förslag till förordning
Bilaga II – del III – punkt 3.2.1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Växtområdena är av hög ekologisk 
status enligt definitionen i direktiv 
2000/60/EG75, och är inte olämpliga ur 
hälsosynpunkt.

(a) Växtområdena är av hög ekologisk 
status enligt definitionen i direktiv 
2000/60/EG75, eller har en kvalitet 
motsvarande växtområden av klass A och 
B enligt förordning (EG) nr 854/2004 
[10], och är inte olämpliga ur 
hälsosynpunkt.

__________________ __________________
75Europaparlamentets och rådets direktiv 
2006/113/EG av den 12 december 2006 
om kvalitetskrav för skaldjursvatten (EUT 
L 376, 27.12.2006, s. 14).

75Europaparlamentets och rådets direktiv 
2000/60/EG av den 23 oktober 2000 om 
upprättande av en ram för gemenskapens 
åtgärder på vattenpolitikens område (EGT 
L 327, 22.12.2000, s. 1). [10] 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 854/2004 av den 29 
april 2004 om fastställande av särskilda 
bestämmelser för genomförandet av 
offentlig kontroll av produkter av 
animaliskt ursprung avsedda att användas 
som livsmedel (EUT L 139, 30.4.2004).

Or. fr

Motivering

On reprend les conditions fixées dans le précédent règlement 834/2007 (règlement CE article 
13 1.a) et doit permettre dans l’attente de transposition de critères adaptés dans le cadre de 
la mise en œuvre de la directive 2000/60/CE, de conserver des possibilités de classement 
adaptées aux activités et applicables au travers de critères de classement utilisés pour les 
zones de production conchylicole.Ainsi, la récolte d’algues marines sauvages (3.2.1.) et la 
culture d’algues marines (3.2.2. faisant référence également au 3.2.1.), sont considérées 
comme des productions biologiques (que l’utilisation des algues produites soit alimentaire ou 
non alimentaire) dans les zones de production réunissant les conditions suivantes :-si un 
classement au titre du règlement 854/2004 a été effectué pour la zone concernée celle-ci doit 
être classée A ou B pour au moins un groupe de mollusque (bivalves fouisseurs, bivalves non 
fouisseurs)-si la zone n’a pas fait l’objet d’un tel classement, l’opérateur doit mettre en place 
une démarche du même type que celle aboutissant au classement.
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Ändringsförslag 1268
Alain Cadec, Michel Dantin

Förslag till förordning
Bilaga II – del III – punkt 3.2.1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Växtområdena är av hög ekologisk 
status enligt definitionen i direktiv 
2000/60/EG75, och är inte olämpliga ur 
hälsosynpunkt.

(a) Växtområdena är av hög ekologisk 
status enligt definitionen i direktiv 
2000/60/EG75, eller har en kvalitet 
motsvarande växtområden av klass A och 
B enligt förordning (EG) nr 854/2004 
[10], och är inte olämpliga ur 
hälsosynpunkt.

__________________ __________________
75Europaparlamentets och rådets direktiv 
2006/113/EG av den 12 december 2006 om 
kvalitetskrav för skaldjursvatten (EUT L 
376, 27.12.2006, s. 14).

75Europaparlamentets och rådets direktiv 
2006/113/EG av den 12 december 2006 om 
kvalitetskrav för skaldjursvatten (EUT L 
376, 27.12.2006, s. 14).

Or. fr

Ändringsförslag 1269
Ricardo Serrão Santos

Förslag till förordning
Bilaga II – del III – punkt 3.2.1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Växtområdena är av hög ekologisk 
status enligt definitionen i direktiv
2000/60/EG och inte olämpliga ur 
hälsosynpunkt.

(a) Växtområdena är av hög ekologisk 
status enligt definitionen i direktiv
2000/60/EG75, eller i god miljöstatus 
enligt definitionen i direktiv 2008/56/EG75 

a, och inte olämpliga ur hälsosynpunkt.

__________________ __________________
75 a Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2008/56/EG av den 17 juni 2008 
om upprättande av en ram för 
gemenskapens åtgärder på 
havsmiljöpolitikens område (ramdirektiv 
om en marin strategi) (EUT L 164, 
25.6.2008, s. 19).

75 Europaparlamentets och rådets direktiv 75 Europaparlamentets och rådets direktiv 
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2006/113/EG av den 12 december 2006 om 
kvalitetskrav för skaldjursvatten (EUT L 
376, 27.12.2006, s. 14).

2006/113/EG av den 12 december 2006 om 
kvalitetskrav för skaldjursvatten (EUT L 
376, 27.12.2006, s. 14).

Or. pt

Motivering

Vattenbruket kan ske i havsmiljö och måste i dessa fall ta hänsyn till tillämplig 
miljölagstiftning, framför allt ramdirektivet om en marin strategi.

Ändringsförslag 1270
Alain Cadec, Michel Dantin

Förslag till förordning
Bilaga II – del III – punkt 3.2.2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) För att upprätthålla en omfattande 
genpool ska insamling av unga alger där 
de växer vilt äga rum regelbundet för att 
komplettera lagren av inomhusodlingar.

(b) För att upprätthålla en omfattande 
genpool ska insamling av alger där de 
växer vilt äga rum regelbundet för att 
bevara och öka mångfalden för lagren av 
inomhusodlingar.

Or. fr

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

Förslag till förordning
Bilaga II – del III – punkt 3.2.2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) För att upprätthålla en omfattande 
genpool ska insamling av unga alger där 
de växer vilt äga rum regelbundet för att 
komplettera lagren av inomhusodlingar.

(b) För att upprätthålla en omfattande 
genpool ska insamling av alger där de 
växer vilt äga rum regelbundet för att 
bevara och öka mångfalden för lagren av 
inomhusodlingar.

Or. fr
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Motivering

För att upprätthålla den genetiska mångfalden ska vildväxande alger av alla åldrar kunna 
samlas in, varför preciseringen ”unga” bör strykas. Den efterföljande föreslagna ändring 
(”bevara och öka mångfalden”) ska förtydliga syftet med produktionsregeln.

Ändringsförslag 1272
Alain Cadec, Michel Dantin

Förslag till förordning
Bilaga II – del III – punkt 3.4.4.

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3.4.4. Om alger skördas från ett delat eller 
gemensamt skördeområde ska det finnas 
styrkande dokument som visar att den 
totala skörden är förenlig med denna 
förordning.

3.4.4. Om alger skördas från ett delat eller 
gemensamt skördeområde ska det finnas 
styrkande dokument som upprättats av 
medlemsstatens behöriga myndighet och
som visar att den totala skörden är förenlig 
med denna förordning.

Or. fr

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

Förslag till förordning
Bilaga II – del III – punkt 3.4.4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3.4.4. Om alger skördas från ett delat eller 
gemensamt skördeområde ska det finnas 
styrkande dokument som visar att den 
totala skörden är förenlig med denna 
förordning.

3.4.4. Om alger skördas från ett delat eller 
gemensamt skördeområde ska det finnas 
styrkande dokument som upprättats av 
behörig myndighet och som visar att den 
totala skörden är förenlig med denna 
förordning.

Or. fr

Motivering

Detta tillägg säkerställer att behörig myndighet vidtar åtgärder för att förvalta den biomassa 
som strandalgerna utgör och främjar på så sätt en hållbar förvaltning av vildväxande 
resurser och en strukturering av denna bransch i medlemsstaterna.
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Ändringsförslag 1274
Ivan Jakovčić

Förslag till förordning
Bilaga II – del III – punkt 4.1.2.1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Ekologiskt vattenbruk ska grunda sig 
på uppfödning av unga bestånd som 
härstammar från ekologiska avelsbestånd 
och ekologiska anläggningar.

(a) För odlingsändamål och när
ekologiska vattenbruksyngel inte finns 
tillgängliga, enligt följande 
begränsningar:

(a) Ekologiska yngel bör användas när de 
finns tillgängliga.

(b) Åtminstone de tre sista fjärdedelarna 
av produktionscykeln ska förvaltas 
ekologiskt.

Varje medlemsstat ska se till att en 
elektronisk databas upprättas för 
förteckning av de vattenbrukssorter för 
vilka ekologiska yngel finns tillgängliga 
inom dess territorium och 
produktionskapaciteten bland certifierade 
vattenbruksanläggningar.

Kommissionen ska anta 
genomförandeakter för att fastställa de 
tekniska specifikationerna för den 
databas som avses i det andra stycket. 
Genomförandeakterna ska antas i 
enlighet med granskningen.

Or. en

Ändringsförslag 1275
Ricardo Serrão Santos

Förslag till förordning
Bilaga II – del III – punkt 4.1.2.1 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

aa) När det är möjligt att få fram djur
enligt de villkor som anges i 4.1.2.1a kan 
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dessa ha ett naturligt ursprung. Sådana 
djur ska hållas i ett ekologiskt 
förvaltningssystem i minst tre månader 
innan de får användas.

Or. pt

Ändringsförslag 1276
Anja Hazekamp, Stefan Eck

Förslag till förordning
Bilaga II – del III – punkt 4.1.2.1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) För att förbättra det genetiska
materialet får viltfångade eller icke-
ekologiska vattenbruksdjur föras in på en 
anläggning. Sådana djur ska hållas 
ekologiskt i minst tre månader innan de får 
användas för avel.

(d) Viltfångad fisk, inklusive fisk som 
används för fiskmjöl, olja från hel fisk 
som härrör från viltfiske och vilda fiskar 
som används för avel eller som putsarfisk, 
får inte användas i ekologisk produktion. 
I undantagsfall, när alternativa källor 
inte är lättillgängliga och förhållandena 
har anpassats till arternas behov, får 
viltfångade eller icke-ekologiska 
vattenbruksdjur föras in på en anläggning 
för att förbättra det genetiska materialets
lämplighet. Sådana djur ska hållas 
ekologiskt i minst tre månader innan de får 
användas för avel.

Or. en

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

Förslag till förordning
Bilaga II – del III – punkt 4.1.2.1 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(da) För odlingsändamål är insamling av 
vilda vattenbruksyngel särskilt begränsad 
till följande fall:

(i) Naturlig tillströmning av fisk eller 
kräftdjurslarver och yngel vid fyllning av 
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dammar, inneslutningssystem och 
inhägnader.

(ii) Europeisk glasål, förutsatt att det 
finns en godkänd förvaltningsplan för ål 
för platsen och den konstgjorda 
reproduktionen av ål fortfarande är olöst.

(iii) Utsättning av vild småfisk av andra 
arter än europeisk ål i extensiv 
vattenbruksodling i våtmarker, t.ex. 
dammar med bräckt vatten, 
tidvattenområden och kustlaguner, under 
förutsättning att

- utsättningen sker i enlighet med 
förvaltningsåtgärder som godkänts av de 
relevanta myndigheterna för att 
säkerställa ett hållbart utnyttjande av de 
berörda arterna, och

- fisken enbart utfodras med foder som 
finns tillgängligt naturligt i miljön.

Or. en

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

Förslag till förordning
Bilaga II – del III – punkt 4.1.2.1 – led db (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(db) För odlingsändamål och när 
ekologiska vattenbruksyngel inte finns 
tillgängliga får medlemsstaterna tillåta 
användning av icke-ekologiska yngel, 
förutsatt att minst de två sista 
tredjedelarna av produktionscykeln 
förvaltas ekologiskt.

Or. en
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Ändringsförslag 1279
Marian Harkin

Förslag till förordning
Bilaga II – del III – punkt 4.1.2.1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4.1.2.1a. För odlingsändamål och när 
ekologiska vattenbruksyngel inte finns 
tillgängliga, enligt följande 
begränsningar:

(a) Ekologiska yngel bör användas när de 
finns tillgängliga.

(b) Åtminstone de tre sista fjärdedelarna 
av produktionscykeln ska förvaltas 
ekologiskt.

Varje medlemsstat ska se till att en 
elektronisk databas upprättas för 
förteckning av de vattenbrukssorter för 
vilka ekologiska yngel finns tillgängliga 
inom dess territorium och 
produktionskapaciteten bland certifierade 
vattenbruksanläggningar.

Kommissionen ska anta 
genomförandeakter för att fastställa de 
tekniska specifikationerna för den 
databas som avses i det andra stycket. 
Dessa genomförandeakter ska antas i 
enlighet med det granskningsförfarande 
som avses i artikel 37.2.

Or. en

Ändringsförslag 1280
Ricardo Serrão Santos

Förslag till förordning
Bilaga II – del III – punkt 4.1.3.2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Växtområdena ska vara av hög 
ekologisk status såsom detta definieras i 
direktiv 2000/60/EG.

(b) Växtområdena är av hög ekologisk 
status enligt definitionen i direktiv 
2000/60/EG, eller i god miljöstatus enligt 
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definitionen i direktiv 2008/56/EG.

Or. pt

Motivering

Vattenbruket kan ske i havsmiljö och måste i dessa fall ta hänsyn till tillämplig 
miljölagstiftning, framför allt ramdirektivet om en marin strategi.

Ändringsförslag 1281
Marian Harkin

Förslag till förordning
Bilaga II – del III – punkt 4.1.3.3 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Astaxantin som huvudsakligen härrör 
från ekologiska källor, såsom ekologiska 
kräftdjursskal, får användas i foder till 
lax och öring inom ramen för deras 
fysiologiska behov. Om inga ekologiska 
källor finns tillgängliga får naturliga 
källor för astaxantin användas (såsom 
Phaffia-jäst).

Or. en

Ändringsförslag 1282
Ivan Jakovčić, Jens Rohde

Förslag till förordning
Bilaga II – del III – punkt 4.1.3.3 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Astaxantin som huvudsakligen härrör 
från ekologiska källor, såsom ekologiska 
kräftdjursskal, får användas i foder till 
lax och öring inom ramen för deras 
fysiologiska behov. Om inga ekologiska 
källor finns tillgängliga, får naturliga 
källor för astaxantin användas (såsom 
Phaffia-jäst).
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Or. en

Ändringsförslag 1283
Anja Hazekamp, Stefan Eck

Förslag till förordning
Bilaga II – del III – punkt 4.1.4.1 – stycke 1 – led j

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(j) För biologisk bekämpning av 
ektoparasiter ska putsarfiskar helst 
användas.

(j) För biologisk bekämpning av 
ektoparasiter ska putsarfiskar helst 
användas endast när förhållandena är 
anpassade till arternas behov. 
Användning av viltfångad fisk som 
putsarfisk bör inte tillämpas i ekologisk 
produktion i enlighet med punkt 4.1.2.1 d 
i denna bilaga.

Or. en

Ändringsförslag 1284
Jens Rohde

Förslag till förordning
Bilaga II – del III – punkt 4.1.4.2 – stycke 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Allopatiska behandlingar får användas 
vid högst två kurer per år, med undantag av 
vaccinationer och obligatoriska 
utrotningsplaner. Om produktionscykeln är 
kortare än ett år är emellertid endast en 
allopatisk behandling tillåten. Om de 
angivna gränserna för allopatiska 
behandlingar överskrids får de berörda 
vattenbruksdjuren inte säljas som 
ekologiska produkter.

(d) Allopatiska behandlingar får användas 
vid högst två kurer per år, med undantag av 
vaccinationer, parasitbehandlingar och 
obligatoriska utrotningsplaner. Om 
produktionscykeln är kortare än ett år är 
emellertid endast en allopatisk behandling 
tillåten. Om de angivna gränserna för 
allopatiska behandlingar överskrids får de 
berörda vattenbruksdjuren inte säljas som 
ekologiska produkter.

Or. en
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Motivering

Parasiter behandlas ofta med produkter som kategoriseras som allopatiska behandlingar. Av 
detta skäl och för att säkerställa samstämmighet med 4.1.4.2 e, krävs ett undantag i 4.1.4.2 d.

Ändringsförslag 1285
Marian Harkin

Förslag till förordning
Bilaga II – del III – punkt 4.1.4.2 – stycke 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) Parasitbehandling får, utöver de 
obligatoriska bekämpningsprogram som 
medlemsstaterna ansvarar för, ske högst 
två gånger per år eller en gång per år om 
produktionscykeln är kortare än 18 
månader.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 1286
Ivan Jakovčić

Förslag till förordning
Bilaga II – del III – punkt 4.1.4.2 – stycke 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) Parasitbehandling får, utöver de 
obligatoriska bekämpningsprogram som 
medlemsstaterna ansvarar för, ske högst 
två gånger per år eller en gång per år om 
produktionscykeln är kortare än 18 
månader.

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 1287
Marco Zullo, Rosa D'Amato

Förslag till förordning
Bilaga II – del III – punkt 4.1.5.3 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Vattenbruk bör endast tillåtas för de arter 
för vilka det finns sådana kunskaper om 
gällande normer avseende deras behov att 
man kan säkerställa en korrekt 
tillämpning.

Or. it

Ändringsförslag 1288
Anja Hazekamp, Stefan Eck

Förslag till förordning
Bilaga II – del III – punkt 4.1.5.3 – stycke 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Endast de lämpligaste arterna och 
sorterna ska användas vid alla tillfällen. 
Odling av solitära fiskar och rovfiskar, för 
vilka ensamhets- och jaktbehoven inte 
kan uppfyllas i fångenskap, ska vara 
förbjuden.

Or. en

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

Förslag till förordning
Bilaga II – del III – punkt 4.1.6.6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4.1.6.6. Lämpliga åtgärder ska vidtas för 
att se till att transporttiden för 
vattenbruksdjur minimeras.

4.1.6.6. Lämpliga åtgärder ska vidtas för 
att se till att transporttiden för 
vattenbruksdjur minimeras och inte 
överskrider sex timmar.
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Or. en

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

Förslag till förordning
Bilaga II – del III – punkt 4.1.6.7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4.1.6.7 Allt lidande ska minimeras under 
djurens hela liv, inklusive vid tidpunkten 
för slakt.

4.1.6.7 Allt lidande ska undvikas under 
djurens hela liv, inklusive vid tidpunkten 
för transport och slakt. Lämplig och 
human bedövning före slakt ska vara 
obligatorisk för alla djur.

Or. en

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

Förslag till förordning
Bilaga II – del III – punkt 4.1.6.8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4.1.6.8 Slakttekniken ska säkra att fisken 
omedelbart blir medvetslös och okänslig 
för smärta. Före slakt ska fisken hanteras 
på ett sådant sätt att den inte skadas och 
utsätts för så lite lidande och stress som 
möjligt. Olikheter i fråga om 
skördestorlekar, arter och 
produktionsanläggningar ska tas i 
beaktande när de bästa slaktmetoderna 
övervägs.

4.1.6.8 Bedövning före slakt ska vara 
obligatorisk för alla djur och säkra att 
fisken omedelbart blir medvetslös och 
okänslig för smärta. Före slakt ska fisken 
hanteras på ett sådant sätt att den inte 
skadas och utsätts för så lite lidande och 
stress som möjligt. Det ska vara förbjudet 
att sälja levande fisk. Olikheter i fråga om 
skördestorlekar, arter och 
produktionsanläggningar ska tas i 
beaktande när de bästa slaktmetoderna 
övervägs. Det ska vara förbjudet att slakta 
fisk genom avblodning och exponering 
för koldioxid. Skaldjur ska endast få 
avlivas med metoder som använder 
elektrisk bedövnings-
/avlivningsutrustning. Väldefinierade 
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regler för skonsam slakt ska fastställas i 
förordningen.

Or. en

Ändringsförslag 1292
Ricardo Serrão Santos

Förslag till förordning
Bilaga II – del III – punkt 4.2.2 – stycke 1 – punkt c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Ekologiska skaldjursodlingar ska 
minimera riskerna för arter av 
naturvårdsintresse. Om rovdjursnät 
används ska de vara utformade så att 
dykande fåglar inte skadas.

c) Ekologiska skaldjursodlingar får inte 
förorsaka risker för arter av 
naturvårdsintresse. Om rovdjursnät 
används ska de vara utformade så att 
dykande fåglar inte skadas.

Or. pt

Ändringsförslag 1293
Norbert Lins, Renate Sommer

Förslag till förordning
Bilaga II – del IV – led 1.1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1.1 Livsmedels- och fodertillsatser, 
processhjälpmedel och andra ämnen och 
ingredienser som används för bearbetning 
av livsmedel eller foder och varje 
processmetod som tillämpas, såsom 
rökning, ska iaktta principer för god 
tillverkningssed76.

1.1 Livsmedels- och fodertillsatser, 
processhjälpmedel och andra ämnen och 
ingredienser som används för bearbetning 
av livsmedel eller foder och varje 
processmetod som tillämpas, såsom 
rökning, ska iaktta principer för god 
tillverkningssed76. Vid rökning av 
livsmedel ska förfaranden som uppfyller 
kraven på livsmedelssäkerhet samt miljö-
och resursskydd vara att föredra.

__________________ __________________
76 God tillverkningssed enligt definitionen i 
artikel 3 a i kommissionens förordning 
(EG) nr 2023/2006 av den 22 december 
2006 om god tillverkningssed när det gäller 
material och produkter avsedda att komma 

76 God tillverkningssed enligt definitionen i 
artikel 3 a i kommissionens förordning 
(EG) nr 2023/2006 av den 22 december 
2006 om god tillverkningssed när det gäller 
material och produkter avsedda att komma 
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i kontakt med livsmedel (EUT L 384, 
29.12.2006, s. 75).

i kontakt med livsmedel (EUT L 384, 
29.12.2006, s. 75).

Or. en

Motivering

Att generera rök på konventionella sätt leder till skadliga utsläpp i miljön och skapar rester 
av skadliga ämnen som tjära och polycykliska aromatiska kolväten i rökta livsmedel. Därför 
har EU-medel stött utvecklingen av alternativa rökningsprodukter. Renad rök (Clean Smoke) 
är säkrare att använda, har mindre miljöpåverkan (artikel 11 i EUF-fördraget) och mindre 
inverkan på hälsan (artikel 168.1 i EUF-fördraget).

Ändringsförslag 1294
Maria Noichl

Förslag till förordning
Bilaga II – del IV – led 1.1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1.1 Livsmedels- och fodertillsatser, 
processhjälpmedel och andra ämnen och 
ingredienser som används för bearbetning 
av livsmedel eller foder och varje 
processmetod som tillämpas, såsom 
rökning, ska iaktta principer för god 
tillverkningssed76.

1.1 Livsmedels- och fodertillsatser, 
processhjälpmedel och andra ämnen och 
ingredienser som används för bearbetning 
av livsmedel eller foder och varje 
processmetod som tillämpas, såsom 
rökning, ska iaktta principer för god 
tillverkningssed76. Vid industriell 
produktion ska metoder prioriteras som är 
bra för skyddet av hälsan, miljön och 
resurserna, livsmedelssäkerheten samt 
arbetsmiljön.

__________________ __________________
76 God tillverkningssed ("good 
manufacturing practice, GMP") i enlighet 
med artikel 3 a i kommissionens 
förordning (EG) nr 2023/2006 av den 22 
december 2006 om god tillverkningssed 
när det gäller material och produkter 
avsedda att komma i kontakt med 
livsmedel (EUT L 384, 29.12.2006, s. 75.)

76 God tillverkningssed ("good 
manufacturing practice, GMP") i enlighet 
med artikel 3 a i kommissionens 
förordning (EG) nr 2023/2006 av den 22 
december 2006 om god tillverkningssed 
när det gäller material och produkter 
avsedda att komma i kontakt med 
livsmedel (EUT L 384, 29.12.2006, s. 75.)

Or. de
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Motivering

noll

Ändringsförslag 1295
Michel Dantin, Angélique Delahaye

Förslag till förordning
Bilaga II – del IV – punkt 1.1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1.1 Livsmedels- och fodertillsatser, 
processhjälpmedel och andra ämnen och 
ingredienser som används för bearbetning 
av livsmedel eller foder och varje 
processmetod som tillämpas, såsom 
rökning, ska iaktta principer för god 
tillverkningssed76.

1.1 Livsmedels- och fodertillsatser, 
processhjälpmedel och andra ämnen och 
ingredienser som används för bearbetning 
av livsmedel eller foder och varje 
processmetod som tillämpas, såsom 
rökning, ska iaktta principer för god 
tillverkningssed76. Eftersom det är fråga 
om rökning av livsmedel bör aktörerna 
använda sig av processer som uppfyller 
kraven för livsmedelssäkerhet, 
konsumenternas hälsa, miljöskydd, en 
ekonomisk resursanvändning och 
arbetssäkerhet.

__________________ __________________
76God tillverkningssed enligt definitionen i 
artikel 3 a i kommissionens förordning 
(EG) nr 2023/2006 om god 
tillverkningssed när det gäller material och 
produkter avsedda att komma i kontakt 
med livsmedel (EUT L 384, 29.12.2006, s. 
75).

76God tillverkningssed enligt definitionen i 
artikel 3 a i kommissionens förordning 
(EG) nr 2023/2006 om god 
tillverkningssed när det gäller material och 
produkter avsedda att komma i kontakt 
med livsmedel (EUT L 384, 29.12.2006, s. 
75).

Or. fr

Ändringsförslag 1296
Franc Bogovič

Förslag till förordning
Bilaga II – del IV – led 1.6a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1.6a. Användning av tekniker, produkter 
och ämnen som framställts med hjälp av 
nanoteknik ska vara förbjuden i 
produktionen av bearbetade livsmedel och 
foder.

Or. sl

Ändringsförslag 1297
Michel Dantin, Angélique Delahaye

Förslag till förordning
Bilaga II – del IV – punkt 2.1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Produkten ska huvudsakligen 
framställas av ingredienser av 
jordbruksursprung; vid bestämningen av 
huruvida en produkt huvudsakligen har 
framställts av ingredienser av 
jordbruksursprung ska tillsats av vatten och 
koksalt inte beaktas.

(a) Produkten ska huvudsakligen 
framställas av ingredienser av 
jordbruksursprung och av jäst; vid 
bestämningen av huruvida en produkt 
huvudsakligen har framställts av 
ingredienser av jordbruksursprung ska 
tillsats av vatten och koksalt inte beaktas.

Or. fr

Ändringsförslag 1298
Norbert Erdős

Förslag till förordning
Bilaga II – del IV – punkt 2.2.2 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) Mineraler (inklusive spårämnen), 
vitaminer, aminosyror och 
mikronäringsämnen, och endast om det är 
särskilt föreskrivet att det/de ska användas
i livsmedlen i fråga.

(e) Mineraler för koständamål (inklusive 
spårämnen), vitaminer, aminosyror och 
mikronäringsämnen, och endast om det/de  
ska användas i enlighet med 
bestämmelserna i Europaparlamentets 
och rådets förordning (EU) nr 609/2013 
av den 12 juni 2013 om  livsmedel 
avsedda för spädbarn och småbarn, 
livsmedel för speciella medicinska 
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ändamål, och komplett kostersättning för 
viktkontroll och upphävande av rådets 
direktiv 92/52/EEG, kommissionens 
direktiv 96/8/EG och 1999/21/EG, 
2006/125/EG och 2006/141/EG, 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2009/39/EG och kommissionens 
förordningar (EG) nr 41/2009 och (EG) 
nr 953/2009.

Or. hu

Motivering

Förordningen om ekologiskt jordbruk bör även samordnas med bestämmelserna i den 
allmänna livsmedelslagstiftningen. Denna ändring tjänar syftet att samordna med reglerna i 
förordning(EU) nr 609/2013.  

Ändringsförslag 1299
Norbert Lins, Albert Deß, Herbert Dorfmann

Förslag till förordning
Bilaga II – del IV – punkt 2.2.2 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) Mineraler (inklusive spårämnen), 
vitaminer, aminosyror och 
mikronäringsämnen, och endast om det är 
särskilt föreskrivet att det/de ska användas 
i livsmedlen i fråga.

(e) Mineraler (inklusive spårämnen), 
vitaminer, aminosyror och 
mikronäringsämnen för att uppfylla 
näringskraven när det rör sig om 
livsmedel avsedda för spädbarn och 
småbarn och livsmedel för särskilda 
medicinska ändamål enligt 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 609/20131 a

__________________
1a Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 609/2013 av den 12 
juni 2013 om livsmedel avsedda för 
spädbarn och småbarn, livsmedel för 
speciella medicinska ändamål och 
komplett kostersättning för viktkontroll 
och om upphävande av rådets direktiv 
92/52/EEG, kommissionens direktiv 
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96/8/EG, 1999/21/EG, 2006/125/EG och 
2006/141/EG, Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2009/39/EG och 
kommissionens förordningar (EG) nr 
41/2009 och (EG) nr 953/2009.

Or. en

Motivering

Produktionen av ekologiska produkter måste stödjas på alla nivåer; detta innebär också att 
EU:s förordning om ekologiska produkter måste hålla jämna steg med den allmänna 
livsmedelslagstiftningen. I synnerhet måste den uppfylla näringskrav när det rör sig om 
livsmedel avsedda för spädbarn och småbarn och livsmedel för speciella medicinska 
ändamål.

Ändringsförslag 1300
Norbert Erdős

Förslag till förordning
Bilaga II – del IV – led 2.2.4 – led b – led iii – strecksats 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Alger, inklusive tång. – Alger, inklusive tång och
Lithothamnium.

Or. hu

Motivering

I många medlemsstater förefaller algen Lithothamniumvara en viktig beståndsdel i alternativ
ekologisk mjölk (t.ex. sojamjölk). Därför bör ekologiförordningen även omfatta användningen 
av algen Lithothamnium.  

Ändringsförslag 1301
Maria Noichl, Ismail Ertug, Susanne Melior

Förslag till förordning
Bilaga II – del IV – led 2.2.4 – led b – led iii – strecksats 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Alger, inklusive tång. – Alger, inklusive tång och 
Lithothamnium.

Or. de

Motivering

Algen Lithothamnium har en hög kalkhalt och används därför redan i en del medlemsstater 
som ingrediens vid framställningen av ekologiska vegetabiliska mjölkdrycker. Därför bör det 
vara möjligt att använda algen Lithothamnium i ekologiska produkter på EU-nivå.

Ändringsförslag 1302
Clara Eugenia Aguilera García

Förslag till förordning
Bilaga II - del II - punkt 2.2.4 - led b - led iii - strecksats 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Lapacho

Or. es

Motivering

Kombucha är en ekologisk produkt framställd genom jäsning av en svamp och innehåller 
bland sina ingredienser "lapacho" som inte har någon ekologisk variant.

Ändringsförslag 1303
Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot

Förslag till förordning
Bilaga II – del IV – punkt 2.2.5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2.2.5a En arom kan certifieras som 
ekologisk om den uppfyller följande 
särskilda villkor för aromer:

– om det är fråga om en naturlig arom 
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enligt artikel 16.2 i förordning (EG) 
nr 1334/2008,

– om den till minst 95 % består av 
ekologiska ingredienser, där den 
aromgivande beståndsdelen, som ska vara 
uteslutande av jordbruksursprung, till 
minst 95 % består av ekologiska 
ingredienser,

– om den arombärande komponenten 
(med undantag för salt, vatten och 
godkända tillsatsämnen) till 100 % består 
av ingredienser av ekologiskt ursprung,

– om högst 5 % av den aromgivande 
beståndsdelens icke-ekologiska 
jordbruksingredienser ovillkorligen 
omfattas av ett tillfälligt nationellt 
undantag och uppfyller kraven i punkt 
2.2.4 led a i del IV i bilaga II,

En ekologisk arom måste dessutom 
uppfylla den här förordningens allmänna 
krav för framställning av produkter 
avsedda att komma i kontakt med 
livsmedel.

Or. fr

Motivering

Det är viktigt att det finns en harmoniserad definition för ekologiska aromer.

Ändringsförslag 1304
Marian Harkin

Förslag till förordning
Bilaga II – del IV – punkt 2.2.5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2.2.5a. Utöver de krav som fastställs i 
denna förordning ska följande ytterligare 
krav uppfyllas vid beredning av 
ekologiska aromer:

1. Enbart sådana aromextrakt och 
naturliga aromer som definieras i artikel 
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16.4 och 16.5 i förordning (EG) 
nr 1334/2008 ska anses som ekologiska 
aromer.

2. 95 % av alla aromgivande 
beståndsdelar i ekologiska aromer ska 
vara ekologiska.

3. Enbart ekologiska bärare ska tillåtas 
och tas med vid beräkningen av andelen 
jordbruksingredienser.

4. Tillsatser, lösningsmedel och 
processhjälpmedel som används ska vara 
ekologiska om ekologiska alternativ finns 
tillgängliga.

Or. en

Ändringsförslag 1305
Annie Schreijer-Pierik

Förslag till förordning
Bilaga II – del IV – punkt 2.2.5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2.2.5a. Utöver de krav som fastställs i 
denna förordning ska följande ytterligare 
krav uppfyllas vid beredning av 
ekologiska aromer:

1. Enbart sådana aromextrakt och 
naturliga aromer som definieras i artikel 
16.4 och 16.5 i förordning (EG) 
nr 1334/2008 ska anses som ekologiska 
aromer.

2. 95 % av alla aromgivande 
beståndsdelar i ekologiska aromer ska 
vara ekologiska.

3. Enbart ekologiska bärare ska tillåtas 
och tas med vid beräkningen av andelen 
jordbruksingredienser.

4. Tillsatser, lösningsmedel och 
processhjälpmedel som används ska vara 
ekologiska om ekologiska alternativ finns 
tillgängliga.
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Or. en

Ändringsförslag 1306
Michel Dantin, Angélique Delahaye

Förslag till förordning
Bilaga II – del IV – punkt 2.2.5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2.2.5a. En arom kan certifieras som 
ekologisk om den uppfyller dels den här 
förordningens allmänna krav för 
produkter avsedda att komma i kontakt 
med livsmedel, dels följande särskilda 
villkor:

1. Det är fråga om en naturlig arom enligt 
artikel 2 i förordning (EG) nr 1334/2008.

2. Den består till minst 95 % av 
ekologiska ingredienser, där den 
aromgivande beståndsdelen, som ska vara 
uteslutande av jordbruksursprung, till 
minst 95 % består av ekologiska 
ingredienser.

3. Den arombärande komponenten (med 
undantag för salt, vatten och godkända 
tillsatsämnen) består till 100 % av 
ingredienser av ekologiskt ursprung.

Or. fr

Ändringsförslag 1307
Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot

Förslag till förordning
Bilaga II – del V – punkt 3.1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3.1. Utan att det påverkar tillämpningen 
av avsnitten 1 och 2 och särskilda förbud 
och begränsningar som fastställs i 
punkterna 3.2–3.5, ska endast oenologiska 
metoder, processer och behandlingar, 

3.1. Endast oenologiska metoder, processer 
och behandlingar, med de begränsningar 
som avses i artiklarna 80 och 83.2 i 
förordning (EU) nr 1308/2013 och i 
artiklarna 3, 5–9 och 11–14 i förordning 
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inbegripet de begränsningar som avses i 
artiklarna 80 och 83.2 i förordning (EU) 
nr 1308/2013 och i artiklarna 3, 5–9 och 
11–14 i förordning (EG) nr 606/2009 och i 
bilagorna till dessa förordningar, som 
användes före den 1 augusti 2010 vara 
tillåtna.

(EG) nr 606/2009 och i bilagorna till dessa 
förordningar, som användes före den 1 
augusti 2010 ska vara tillåtna.

Or. fr

Motivering

Pour des raisons de compréhension de simplification et de bonne application de la 
règlementation par les opérateurs il est essentiel que l'ensemble des pratiques oenologiques 
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.

Ändringsförslag 1308
Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot

Förslag till förordning
Bilaga II – del V – punkt 3.2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3.2. Det är förbjudet att tillämpa följande 
oenologiska metoder, processer och 
behandlingar:

utgår

(a) Partiell koncentrering genom kylning 
enligt del I avsnitt B.1 led c i bilaga VIII 
till förordning (EU) nr 1308/2013.

(b) Avlägsnande av svaveldioxid genom 
fysikaliska processer enligt punkt 8 i 
bilaga I A till förordning (EG) nr 
606/2009.

(c) Elektrodialysbehandling för att 
säkerställa vinets vinsyrestabilisering 
enligt punkt 36 i bilaga I A till förordning 
(EG) nr 606/2009.

(d) Partiell dealkoholisering av viner 
enligt punkt 40 i bilaga I A till förordning 
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(EG) nr 606/2009.

(e) Behandling med katjonbytare för att 
säkerställa stabilisering av vinsyran i 
vinet enligt punkt 43 i bilaga I A till 
förordning (EG) nr 606/2009.

Or. fr

Motivering

Pour des raisons de compréhension de simplification et de bonne application de la 
règlementation par les opérateurs il est essentiel que l'ensemble des pratiques oenologiques 
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.

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

Förslag till förordning
Bilaga II – del V – punkt 3.2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Avlägsnande av svaveldioxid genom 
fysikaliska processer enligt punkt 8 i 
bilaga I A till förordning (EG) 
nr 606/2009.

utgår

Or. en

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

Förslag till förordning
Bilaga II – del V – punkt 3.2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Elektrodialysbehandling för att utgår
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säkerställa vinets vinsyrestabilisering 
enligt punkt 36 i bilaga I A till förordning 
(EG) nr 606/2009.

Or. en

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

Förslag till förordning
Bilaga II – del V – punkt 3.2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Partiell dealkoholisering av viner 
enligt punkt 40 i bilaga I A till förordning 
(EG) nr 606/2009.

utgår

Or. en

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

Förslag till förordning
Bilaga II – del V – punkt 3.2 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) Behandling med katjonbytare för att 
säkerställa stabilisering av vinsyran i 
vinet enligt punkt 43 i bilaga I A till 
förordning (EG) nr 606/2009.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 1313
Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot

Förslag till förordning
Bilaga II – del V – punkt 3.3 – led a
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Vid värmebehandling enligt punkt 2 i 
bilaga I A till förordning (EG) nr 606/2009 
får temperaturen inte överstiga 70 °C.

(a) Vid värmebehandling enligt punkt 2 i 
bilaga I A till förordning (EG) nr 606/2009 
får temperaturen inte överstiga 75 °C.

Or. fr

Motivering

Värmebehandling av druvorna gör det lättare för vinodlarna att hantera problem med dåliga 
vinskördar och utgör ett intressant alternativ till svaveldioxidbehandling. Att inte använda 
svavel är bättre för hälsan och svarar bättre mot exportmarknadens krav. Värmebehandling 
är en fysikalisk process som inte förändrar vinets sammansättning. En höjning från 70 till 
75 °C skulle innebära att denna alternativa metod ger optimala resultat. 

Ändringsförslag 1314
Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot

Förslag till förordning
Bilaga II – del V – punkt 3.4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3.4. Användningen av följande 
oenologiska metoder, processer och 
behandlingar ska omprövas av 
kommissionen före den 1 augusti 2015 i 
syfte att fasa ut eller ytterligare begränsa 
dessa metoder:

utgår

(a) Värmebehandling som anges i punkt 2 
i bilaga I A till förordning (EG) 
nr 606/2009.

(b) Användning av jonbytarhartser som 
anges i punkt 20 i bilaga I A till 
förordning (EG) nr 606/2009.

(c) Omvänd osmos enligt del I avsnitt B.1 
led b i bilaga VIII till förordning (EU) 
nr 1308/2013.

Or. fr
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Motivering

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

Ändringsförslag 1315
Marc Tarabella

Förslag till förordning
Bilaga II – del V – punkt 3.5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3.5a. Märkning av ekologiska viner

För ökad konsumentinsyn bör följande 
uppgifter anges i märkningen av 
biologiska viner:

(a) eventuell tillsats av jäst,

(b) sulfithalt enligt följande tre 
nivåintervaller: 0–50mg/l, 50–100mg/l, 
100–150 mg/l.

Or. fr

Ändringsförslag 1316
Marc Tarabella

Förslag till förordning
Bilaga II – del VI – punkt 1.2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1.2. Ekologisk jäst får inte förekomma i 
ekologiska livsmedel eller ekologiskt foder 
tillsammans med icke-ekologisk jäst.

1.2. Ekologisk jäst får inte förekomma i 
ekologiska livsmedel eller ekologiskt foder 
tillsammans med icke-ekologisk jäst. Jäst 
som används vid framställning av 
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ekologiska viner måste uteslutande vara 
av ekologiskt ursprung.

Or. fr

Ändringsförslag 1317
Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot

Förslag till förordning
Bilaga II – del VI – punkt 1.3 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) Tillsats av upp till 5 % icke-
ekologiskt jästextrakt eller icke-ekologisk 
autolyserad jäst till substratet (beräknat 
på torrsubstans) är tillåtet för 
framställning av ekologisk jäst om 
ekologiska alternativ inte finns 
tillgängliga. 

Or. fr

Motivering

Ekologisk jäst kan framställas från olika substanser, t.ex. olika extrakt eller från autolyserad 
jäst. Om dessa substanser inte finns tillgängliga i ekologiska varianter i tillräcklig 
utsträckning ska det vara möjligt att tillsätta konventionella jästextrakt upp till 5 %. 
Användning av autolyserad jäst gör det dessutom möjligt att ersätta diammoniumfosfat, ett 
ämne som är förbjudet enligt Förenta staternas regler för ekologisk produktion. På så sätt 
skulle det tekniska exporthindret avlägsnas för vissa producenter av ekologiskt vin.

Ändringsförslag 1318
Clara Eugenia Aguilera García

Förslag till förordning
Bilaga II - del VI - punkt 1.3 - punkt ba (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) Tillsatsen av substrat på upp till 5 % 
av extrakt eller autolysat av icke-ekologisk 
jäst (beräknat i procent av torrt material) 
för produktion av ekologisk jäst.
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Or. es

Motivering

De nuvarande reglerna för produktion av ekologisk jäst återupprättas.

Ändringsförslag 1319
Michel Dantin, Angélique Delahaye

Förslag till förordning
Bilaga II – del VI – punkt 1.3. – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) Tillsats av upp till 5 % icke-
ekologiskt jästextrakt eller icke-ekologisk 
autolyserad jäst till substratet (beräknat 
på torrsubstans) är tillåtet för 
framställning av ekologisk jäst.

Or. fr

Ändringsförslag 1320
Norbert Lins

Förslag till förordning
Bilaga II – del VI – punkt 1.3 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) Tillsats av upp till 5 % av icke-
ekologiskt jästextrakt eller autolysat till 
materialet (beräknat som torrsubstans) 
tillåts för produktionen av ekologisk jäst.

Or. en

Motivering

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

Förslag till förordning
Bilaga II – del VI – punkt 1.3 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) Tillsats av upp till 5 % av icke-
ekologiskt jästextrakt eller autolysat till 
materialet (beräknat som torrsubstans) 
tillåts för produktionen av ekologisk jäst.

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 1322
Norbert Lins, Jens Gieseke

Förslag till förordning
Bilaga Va (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Bilaga Va

Särskilda regler för en europeisk 
clearingorganisation

Avsnitt 1

UPPDRAG OCH UPPGIFTER

1. Clearingorganisationens uppdrag

Clearingorganisationen ska skapa lika 
villkor för alla aktörer samt rättvis 
konkurrens mellan ekologiska aktörer i 
unionen och producenter i tredjeländer på 
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den snabbväxande marknaden för 
ekologiska produkter. 
Clearingorganisationen ska garantera ett 
kontinuerligt utbyte av relevant 
information mellan aktörer och behöriga 
myndigheter och utföra de kontroller som 
är nödvändiga för att sektorn ska kunna 
fungera smidigt. På kommissionens 
begäran ska clearingorganisationen 
utföra bedömningar med avseende på 
komplettering av de bestämmelser och 
bilagor som ingår i denna förordning på 
grundval av resultaten av övervakning, 
vetenskapliga rön och samråd med 
intressenter inom den ekologiska sektorn 
och andra berörda parter.

2. Clearingorganisationens uppgifter

Clearingorganisationen ska ha följande 
uppgifter:

(a) Ge vetenskapliga råd och tekniskt stöd 
för bättre genomförande och nödvändig 
tillsyn av efterlevnaden av denna 
förordning.

(b) Samla in, analysera, lagra och 
sammanfatta sådana vetenskapliga och 
tekniska uppgifter som anges i och är 
relevanta för genomförandet av denna 
förordning i medlemsstater och 
tredjeländer.

(c) Upprätta förfaranden och verktyg för 
kommunikation samt data- och 
informationsutbyte mellan 
clearingorganisationen, medlemsstater 
och ackrediteringsorgan i enlighet med 
kraven i denna förordning.

(d) Stödja erkännandet av 
kontrollmyndigheter och kontrollorgan i 
tredjeländer samt övervakningen av dem.

(e) Samordna utvecklingen av 
harmoniserat genomförande av kontroller 
och samordna information och
verksamhet i fall där bristande efterlevnad 
misstänks och mer än en medlemsstat 
eller tredjeländer berörs (artiklarna 20a 
och 26b).
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(f) Föra och uppdatera alla relevanta 
förteckningar över erkända kontrollorgan 
och kontrollmyndigheter som godkänts 
för tredjeländer i enlighet med artikel 
29.4.

(g) Underlätta och samordna 
godkännandet av likvärdiga standarder i 
enlighet med artikel 30b samt föra och 
uppdatera förteckningen över likvärdiga 
standarder och offentliggöra avvikelser 
från unionslagstiftningen.

(h) Underlätta och samordna 
ämnesutvärderingsprocesser och 
översyner av förteckningar över godkända 
förfaranden och ämnen i enlighet med 
artikel 19.

(i) Övervaka och samordna utvecklingen 
av sektorn för ekologiskt utsäde och 
marknaden för ekologiskt foder.

Or. de

Motivering

Exakt namn och närmare uppgifter om utformningen av denna europeiska 
clearingorganisation måste anges på annan plats i denna förordning. Det bör undersökas om 
de innehållsmässiga befogenheter som berörd avdelning inom kommissionens byrå för 
livsmedels- och veterinärfrågor har kan ändras/utökas i enlighet med ovannämnda 
innehållsmässiga uppgifter. Parallellt måste denna avdelnings personalstyrka ökas i 
motsvarande utsträckning. Då undviks inrättandet av en ny myndighet.
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