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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrhy Parlamentu

Pozměňovací návrh, který předložili Caroline Lucas a Carl Schlyter

Pozměňovací návrh 5
Právní východisko 1

S ohledem na Smlouvu o založení 
Evropských společenství, zejména na 
článek 37 této smlouvy,

S ohledem na Smlouvu o založení 
Evropských společenství, zejména na 
články 37 a 152 této smlouvy,

Or. en

Odůvodnění

Increasing animal welfare for chickens by decreasing farming intensity and by using more 
resistant breeds reduces the need for using veterinary medicines, feed additives or biocides. 
The provisions of this directive should therefore also have a desirable impact on food safety 
and public health. Thus a double legal basis should be used. 
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Pozměňovací návrh, který předložili Caroline Lucas a Carl Schlyter

Pozměňovací návrh 6
Bod odůvodnění 10

(10) Při stanovení pravidel pro ochranu 
kuřat chovaných na maso by měla být 
udržena rovnováha mezi různými aspekty, 
které je třeba vzít v úvahu, pokud jde o 
dobré životní podmínky a zdraví zvířat, 
hospodářské a sociální ohledy a dopad na 
životní prostředí.

(10) Při stanovení pravidel pro ochranu 
kuřat chovaných na maso by měla být 
udržena rovnováha mezi různými aspekty, 
které je třeba vzít v úvahu, pokud jde o 
dobré životní podmínky a zdraví zvířat, 
hospodářské a sociální ohledy a dopad na 
bezpečnost potravin a životní prostředí.

Or. en

Odůvodnění

Increasing animal welfare of chickens by decreasing farming intensity and by using more 
resistant breeds reduces the need for using veterinary medicines, feed additives or biocides. 
The provisions of this directive should therefore also have a desirable impact on food safety 
and public health.

Pozměňovací návrh, který předložil John Bowis

Pozměňovací návrh 7
Čl. 1 písm. a)

a) zařízení s méně než 100 kuřaty, a) zařízení, ve kterém je běžně méně než 
100 kuřat, 

Or. en

Odůvodnění

The number of chickens in an establishment may be temporarily less than 100 chickens at any 
given instant.  Establishments which temporarily fall below 100 chickens should nevertheless 
remain within the scope of this Directive.

Pozměňovací návrh, který předložili Caroline Lucas a Carl Schlyter

Pozměňovací návrh 8
Čl. 1 písm. b)

b) zařízení s plemennými hejny kuřat, vypouští se

Or. en
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Odůvodnění

Breeding stocks should be included in the scope of the directive. 

Pozměňovací návrh, který předložili Caroline Lucas a Carl Schlyter

Pozměňovací návrh 9
Čl. 3 odst. 2

2. Členské státy zajistí, aby hustota osazení 
kuřat na čtvereční metr použitelné plochy 
(dále jen „hustota osazení“) v zařízeních 
nebo jednotlivých jednotkách 
nepřesahovala 30 kilogramů živé 
hmotnosti. 

2. Členské státy zajistí, aby hustota osazení 
kuřat na čtvereční metr použitelné plochy 
(dále jen „hustota osazení“) v zařízeních 
nebo jednotlivých jednotkách 
nepřesahovala 20 kilogramů živé 
hmotnosti. 

Or. en

Odůvodnění

From a stocking density of 20 kg/m2 onwards, animal welfare problems increase.

Pozměňovací návrh, který předložili Caroline Lucas a Carl Schlyter

Pozměňovací návrh 10
Čl. 3 odst. 2a (nový)

2a. Nepoužije se žádné chovné plemeno s 
průměrným denním přírůstkem hmotnosti  
vyšším než 40 gramů.

Or. en

Odůvodnění

Uniform selection of chicken breads with a rapid growth performance is responsible for many 
of the welfare problems, animal diseases as well as food safety problems.

Pozměňovací návrh, který předložili Caroline Lucas a Carl Schlyter

Pozměňovací návrh 11
Čl. 3 odst. 3

3. Odchylně od odstavce 2 mohou členské 
státy stanovit, že kuřata se chovají při 
hustotě osazení nepřesahující 38 
kilogramů živé hmotnosti v zařízeních 
nebo jednotlivých jednotkách za 
podmínky, že vlastník nebo držitel kromě 

vypouští se
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požadavků přílohy I splňuje ustanovení 
přílohy II.
V těchto případech odchylky zajistí 
členské státy, aby:
a) příslušný orgán prováděl kontroly, 
sledování a následná opatření, která jsou 
stanovena v přílohách III a IV; a
b) úřední veterinární lékař příslušný pro 
úřední kontroly na jatkách splňoval 
požadavky stanovené v příloze IV.

Or. en

Odůvodnění

The high standards foreseen for the derogation should be applied in all establishments. There 
is no reason for tolerating higher stocking densities. 

Pozměňovací návrh, který předložili Caroline Lucas a Carl Schlyter

Pozměňovací návrh 12
Čl. 3 odst. 3 pododstavec 1

3. Odchylně od odstavce 2 mohou členské 
státy stanovit, že kuřata se chovají při 
hustotě osazení nepřesahující 38 
kilogramů živé hmotnosti v zařízeních 
nebo jednotlivých jednotkách za 
podmínky, že vlastník nebo držitel kromě 
požadavků přílohy I splňuje ustanovení 
přílohy II. 

3. Odchylně od odstavce 2 mohou členské 
státy stanovit, že kuřata se chovají při 
hustotě osazení nepřesahující 25 
kilogramů živé hmotnosti v zařízeních 
nebo jednotlivých jednotkách za 
podmínky, že vlastník nebo držitel kromě 
požadavků přílohy I splňuje ustanovení 
přílohy II. 

Or. en

Odůvodnění

From a stocking density of 20 kg/m2 onwards, animal welfare problems increase. 25 kg/m2 
can be tolerated if good conditions are met. 

Pozměňovací návrh, který předložil John Bowis

Pozměňovací návrh 13
Čl. 4 odst. 3

3. Členské státy zajistí, aby byl zřízen 
systém pro kontrolu a schvalování 
vzdělávacích kurzů. Vlastník nebo držitel 

3. Členské státy zajistí, aby byl zřízen 
systém pro kontrolu a schvalování 
vzdělávacích kurzů, včetně nezávislého 
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kuřat musí mít osvědčení, které je 
uznáváno příslušným orgánem členského 
státu a které osvědčuje absolvování 
takových vzdělávacích kurzů nebo profesní 
zkušenosti, které jsou rovnocenné tomuto 
vzdělání.

přezkoumání odborných znalostí osob 
uvedených v odst. 1 písm. a). Vlastník 
nebo držitel kuřat musí mít osvědčení, 
které je uznáváno příslušným orgánem 
členského státu a které osvědčuje 
absolvování takových vzdělávacích kurzů 
nebo profesní zkušenosti, které jsou 
rovnocenné tomuto vzdělání.

Or. en

Odůvodnění

Training courses must result in measurable improvements in competence.

Pozměňovací návrh, který předložili Caroline Lucas a Carl Schlyter

Pozměňovací návrh 14
Čl. 4 odst. 4

4. Členské státy mohou uznat zkušenost 
nabytou před [1. prosincem 2006] jako 
rovnocennou účasti na těchto 
vzdělávacích kurzech a v tomto případě to 
potvrdí na odpovídajícím osvědčení.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

The experience with the status quo  of broiler production is not equivalent to participation in 
training courses on animal welfare.

Pozměňovací návrh, který předložili Caroline Lucas a Carl Schlyter

Pozměňovací návrh 15
Čl. 5 odst. 1 pododstavec 1

Nejpozději dva roky ode dne přijetí této 
směrnice předloží Komise Evropskému 
parlamentu a Radě zprávu o možném 
zavedení zvláštního harmonizovaného 
režimu povinného štítkování na úrovni 
Společenství pro kuřecí maso, výrobky z 
kuřecího masa a polotovary z kuřecího 
masa, který bude založen na dodržování 
norem pro dobré životní podmínky zvířat. 

Nejpozději dva roky ode dne přijetí této 
směrnice předloží Komise Evropskému 
parlamentu a Radě zprávu o možném 
zavedení zvláštního harmonizovaného 
režimu povinného štítkování na úrovni 
Společenství pro kuřecí maso, výrobky z 
kuřecího masa a polotovary z kuřecího 
masa, který bude založen na dodržování 
norem pro dobré životní podmínky zvířat, 
včetně jasných informací o výrobních 
normách a štítků s uvedením původu 
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výrobku.

Or. en

Odůvodnění

Labelling of the production standards and of the geographical origin of food products, 
especially meat products, is necessary for informed consumer choice. 

Pozměňovací návrh, který předložil John Bowis

Pozměňovací návrh 16
Článek 6

1. Nejpozději pět let ode dne přijetí této 
směrnice předloží členské státy Komisi 
souhrnný přehled údajů shromážděných 
podle bodů 1 a 2 přílohy IV. 

1. Nejpozději tři roky ode dne přijetí této 
směrnice předloží členské státy Komisi 
souhrnný přehled údajů shromážděných 
podle bodů 1 a 2 přílohy IV. 

Na základě uvedených údajů a vědeckého 
stanoviska Evropského úřadu pro 
bezpečnost potravin předloží Komise 
Evropskému parlamentu a Radě zprávu o 
vlivu genetických parametrů na zjištěné 
závady vedoucí ke špatným životním 
podmínkám kuřat. K uvedené zprávě jsou 
případně přiloženy vhodné legislativní 
návrhy.

Na základě uvedených údajů a vědeckého 
stanoviska Evropského úřadu pro 
bezpečnost potravin předloží Komise 
Evropskému parlamentu a Radě nejpozději 
čtyři roky ode dne přijetí této směrnice
zprávu o vlivu genetických parametrů na 
zjištěné závady a všechny zdravotní 
aspekty vedoucí ke špatným životním 
podmínkám kuřat. K uvedené zprávě jsou 
případně přiloženy vhodné legislativní 
návrhy.
Tato zpráva a legislativní návrhy by měly  
zohlednit genetické údaje o brojlerech a 
životních podmínkách rodičovského hejna 
i zvážit návrhy na chov zvířat z plemen s 
pomalým růstem, omezení denního 
přírůstku hmotnosti zvířete, minimální 
stáří v době porážky nebo zákaz používání 
brojlerů z rodičovského hejna, u nichž je 
omezeno podávání krmiva.

2. Do dvou let ode dne přijetí této směrnice 
určí Komise postupem podle článku 9 
formu, v jaké se mají předkládat údaje 
podle odstavce 1. 

2. Do jednoho roku ode dne přijetí této 
směrnice určí Komise postupem podle 
článku 9 formu, v jaké se mají předkládat 
údaje podle odstavce 1. 

Or. en
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Odůvodnění

It has been clear for a long time that the generic parameters play a very important role in the 
welfare problems of broilers.  This amendment sets tighter deadlines for the collection of data 
and sets a deadline for the Commission to submit a report and legislative proposals.

Pozměňovací návrh, který předložili Caroline Lucas a Carl Schlyter

Pozměňovací návrh 17
Čl. 6 odst. 1

1. Nejpozději pět let ode dne přijetí této 
směrnice předloží členské státy Komisi 
souhrnný přehled údajů shromážděných 
podle bodů 1 a 2 přílohy IV. 

1. Nejpozději dva roky ode dne přijetí této 
směrnice předloží členské státy Komisi 
souhrnný přehled údajů shromážděných 
podle bodů 1 a 2 přílohy IV. 

Na základě uvedených údajů a vědeckého 
stanoviska Evropského úřadu pro 
bezpečnost potravin předloží Komise 
Evropskému parlamentu a Radě zprávu o 
vlivu genetických parametrů na zjištěné 
závady vedoucí ke špatným životním 
podmínkám kuřat. K uvedené zprávě jsou 
případně přiloženy vhodné legislativní 
návrhy.

Na základě uvedených údajů a vědeckého 
stanoviska Evropského úřadu pro 
bezpečnost potravin předloží Komise 
Evropskému parlamentu a Radě zprávu o 
vlivu genetických parametrů na zjištěné 
závady vedoucí ke špatným životním 
podmínkám kuřat v hospodářstvích s 
chovem brojlerů a kuřat, týkající se ztráty 
genetické rozmanitosti chovů kuřat, 
včetně analýzy efektivnosti nákladů při 
použití různých chovných hejn s ohledem 
na zdraví zvířat, odolnost vůči chorobám a 
nutnost použití biocidů a veterinárních 
léčivých přípravků . Tuto zprávu je třeba 
předložit nejpozději 30 měsíců od dne 
přijetí této směrnice a jsou k ní přiloženy 
vhodné legislativní návrhy.

Or. en

Odůvodnění

Uniform selection of chicken breads with a rapid growth performance is responsible for many 
of the welfare problems, animal diseases as well as food safety problems. 

Pozměňovací návrh, který předložili Kartika Tamara Liotard a Jonas Sjöstedt

Pozměňovací návrh 18
Čl. 6 odst. 1 pododstavec 1

1. Nejpozději pět let ode dne přijetí této 
směrnice předloží členské státy Komisi 
souhrnný přehled údajů shromážděných 

1. Nejpozději dva roky ode dne přijetí této 
směrnice předloží členské státy Komisi 
souhrnný přehled údajů shromážděných 
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podle bodů 1 a 2 přílohy IV. podle bodů 1 a 2 přílohy IV. 

Or. nl

Odůvodnění

Five years is far too long. Member States should be in a position within two years to submit to 
the Commission a summary of the data collected.

Pozměňovací návrh, který předložili Caroline Lucas a Carl Schlyter

Pozměňovací návrh 19
Čl. 6 odst. 2

2. Do dvou let ode dne přijetí této směrnice 
určí Komise postupem podle článku 9 
formu, v jaké se mají předkládat údaje 
podle odstavce 1. 

2. Do 6 měsíců ode dne přijetí této 
směrnice určí Komise postupem podle 
článku 9 formu, v jaké se mají předkládat 
údaje podle odstavce 1. 

Or. en

Odůvodnění

The collection of the data is already described in Annex IV. Technical details such as data 
format should not unnecessarily slow down the procedure. 

Pozměňovací návrh, který předložili Kartika Tamara Liotard a Jonas Sjöstedt

Pozměňovací návrh 20
Čl. 6 odst. 2a (nový)

2a. Nejpozději dva roky ode dne přijetí 
této směrnice Komise na základě 
vědeckého stanoviska k vlivu chovu na 
dobré životní podmínky kuřat chovaných 
na maso a rodičovských hejn těchto kuřat 
vypracovaného Evropským úřadem pro 
bezpečnost potravin předloží Evropskému 
parlamentu a Radě návrh směrnice o 
zlepšení chovu, ustájení a péče o 
rodičovská hejna kuřat chovaných na 
maso.

Or. nl
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Odůvodnění

Recital 14 states that it is appropriate for a report to be submitted, based on new scientific 
evidence, on the welfare of chickens kept for meat production, including the parent stock of 
such chickens.

This article is necessary in order to give concrete effect to this recital.

Pozměňovací návrh, který předložil John Bowis

Pozměňovací návrh 21
Příloha I bod 2

2. Krmivo musí být kuřatům soustavně 
dostupné a nesmí být kuřatům odňato dříve 
než 12 hodin před očekávanou dobou 
porážky. 

2. Krmivo musí být kuřatům soustavně 
dostupné nebo jim musí být podáváno v 
pravidelných intervalech a nesmí být 
kuřatům odňato dříve než 12 hodin před 
očekávanou dobou porážky. 

Or. en

Odůvodnění

The Directive requires feed to be continuously available, however, several scientific studies 
have illustrated that meal feeding can be equally beneficial and thus should also be 
acceptable according to this Directive.

Pozměňovací návrh, který předložil John Bowis

Pozměňovací návrh 22
Příloha I bod 3

3. Všechna kuřata musí mít stále přístup k 
suché a na povrchu kypré podestýlce. 

3. Všechna kuřata musí mít stále přístup k 
suché a na povrchu kypré, hygienické
podestýlce z vhodného materiálu a 
vhodných rozměrů částic, která musí mít 
průměrnou hloubku aspoň 5cm.
Po vyprázdnění budovy musí být veškerá 
podestýlka odstraněna, budova musí projít 
řádnou asanací (úklid a desinfekce) a 
nová zvířata musí dostat čistou 
podestýlku.

Or. en

Odůvodnění

Litter should be at least 5cm deep and hygienic. 
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In order to prevent outbreaks of contagious diseases such as respiratory diseases, Avian 
Influenza and Newcastle disease, the level of biosecurity on broiler farms should be high.  
After a building is depopulated, it is important to remove litter and sanitise the establishment.

Pozměňovací návrh, který předložili Kartika Tamara Liotard a Jonas Sjöstedt

Pozměňovací návrh 23
Příloha I bod 3

3. Všechna kuřata musí mít stále přístup k 
suché a na povrchu kypré podestýlce. 

3. Všechna kuřata musí mít stále přístup k 
suché a na povrchu kypré podestýlce. 
Hloubka podestýlky v době ustájení 
nového hejna bude nejméně 5 cm..

Or. nl

Odůvodnění

Five years is far too long. Member States should be in a position within two years to submit to 
the Commission a summary of the data collected.

Pozměňovací návrh, který předložili Caroline Lucas a Carl Schlyter

Pozměňovací návrh 24
Příloha I bod 3

3. Všechna kuřata musí mít stále přístup k 
suché a na povrchu kypré podestýlce. 

3. Všechna kuřata musí mít stále přístup k 
suché a na povrchu kypré podestýlce. 
Hloubka podestýlky v době ustájení 
nového hejna bude nejméně 5 cm.  
Zařízení musí zajistit určitou rozmanitost 
materiálů, např. slámu, dřevěné hobliny, 
stelivo, brukve nebo posyp celými zrny.   

Or. en

Odůvodnění

Poor or wet litter is, besides the stocking density, one of the main reasons for welfare 
problems of broilers and a sufficient quantity and quality of litter should be required for all 
establishments. There is scientific evidence that a diversified environment can increase 
activity of the chicken and thus reduce some of the welfare problems. 

Pozměňovací návrh, který předložili Kartika Tamara Liotard a Jonas Sjöstedt

Pozměňovací návrh 25
Příloha I bod 4

4. Větrání musí být dostatečné k tomu, aby 4. Zařízení bude vybaveno větracími, 
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se zamezilo přehřátí a, pokud je to 
nezbytné, v kombinaci se systémy topení k 
odvádění vlhkosti.

vytápěcími a chladicími systémy, které 
jsou koncipovány, zkonstruovány a  
provozovány tak, že
a) koncentrace NH3 nepřesahuje 15 ppm a 
koncentrace CO2 nepřesahuje 3 000 ppm, 
přičemž měření se pokaždé provádí na 
úrovni hlav kuřat;
b) teplota v budově, pokud vnější teplota 
ve stínu přesahuje 30° C, nepřesahuje 
tuto vnější teplotu o více než 3° C;
c) pokud je vnější teplota pod 10° C, 
relativní vlhkost uvnitř jednotky zařízení 
nepřesahuje 70 %.

Or. nl

Odůvodnění

Even if the maximum density measured by liveweight of chickens is respected, there remain 
welfare problems, relating, for example, to air quality and temperature.

Excessively high concentrations of ammonia are harmful to the health of chickens. The 
problem is linked to litter quality (see second amendment by these authors). 

The level of air pollution depends, among other things, on the efficiency of the ventilation 
system, which must ensure that the correct temperature is maintained and that humidity is 
kept at a safe level.

These conditions relating to the environment in which chickens are kept are laid down in 
Annex II, but should also be included in Annex I, as a maximum density of 25 kg is not in itself 
enough to ensure the welfare of chickens.

Pozměňovací návrh, který předložili Caroline Lucas a Carl Schlyter

Pozměňovací návrh 26
Příloha I bod 4

4. Větrání musí být dostatečné k tomu, aby 
se zamezilo přehřátí a, pokud je to 
nezbytné, v kombinaci se systémy topení k 
odvádění vlhkosti. 

4. Větrání musí být dostatečné k tomu, aby 
se zamezilo přehřátí a, pokud je to 
nezbytné, v kombinaci se systémy topení k 
odvádění vlhkosti. Minimální intenzita 
větrání by neměla být nižší než 4,5 m³ na 
kg tělesné hmotnosti a hodinu.

Or. en
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Pozměňovací návrh, který předložil John Bowis

Pozměňovací návrh 27
Příloha I bod 4

4. Větrání musí být dostatečné k tomu, aby 
se zamezilo přehřátí a, pokud je to 
nezbytné, v kombinaci se systémy topení k 
odvádění vlhkosti. 

4. Větrání musí být dostatečné k tomu, aby 
se zamezilo přehřátí a, pokud je to 
nezbytné, v kombinaci se systémy topení k 
odvádění vlhkosti. 
Vlastník nebo držitel musí zajistit,  aby 
každá jednotka zařízení byla vybavena 
větracími, vytápěcími a chladicími 
systémy, které jsou zkoncipovány, 
zkonstruovány  a provozovány tak, že 
a) koncentrace NH3 nepřesahuje 15 ppm a 
koncentrace CO2 nepřesahuje 3 000 ppm, 
přičemž měření se pokaždé provádí na 
úrovni hlav kuřat;
b) teplota v budově, pokud  vnější teplota  
ve stínu přesahuje  30° C, nepřesahuje 
tuto vnější teplotu o více než 3° C;
c) pokud je vnější teplota pod 100 C, 
relativní vlhkost uvnitř jednotky zařízení 
nepřesahuje 70 %
Větrací, vytápěcí a chladicí systém musí 
být kontrolován.

Or. en

Odůvodnění

Moisture, with high temperature, promotes bacterial growth which will decompose organic 
material and produce ammonia.  Ammonia and wet litter combined are responsible for many 
problems such as contact dermatitis, infectious and respiratory diseases and ascites.  To 
eliminate these problems, ammonia levels should be kept below 15ppm under all conditions.  
The provisions of the proposed Annex II, paragraph 3 should therefore be applicable to all 
establishments.

Pozměňovací návrh, který předložili Kartika Tamara Liotard a Jonas Sjöstedt

Pozměňovací návrh 28
Příloha I bod 6

6. Všechny budovy musí mít světlo s 
intenzitou alespoň 20 luxů během období 
světla, měřeno na úrovni oka zvířete, a toto 
světlo musí osvěcovat celou plochu 

6. Všechny budovy musí mít světlo s 
intenzitou alespoň 100 luxů během období 
světla, měřeno na úrovni oka zvířete, a toto 
světlo musí osvěcovat celou plochu 
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podlahy. Dočasné snížení intenzity světla 
lze povolit, pokud je veterinární lékař 
doporučí jako nezbytné. 

podlahy. Dočasné snížení intenzity světla 
lze povolit, pokud je veterinární lékař 
doporučí jako nezbytné. 

Or. nl

Odůvodnění

Even if the maximum density measured by liveweight of chickens is respected, there remain 
welfare problems, relating, for example, to light intensity. Too low light intensity discourages 
chickens from moving and accelerates weight gain. Too little activity leads to welfare 
problems, such as serious leg disorders. A lot of very bright light encourages more movement 
and is vital to the survival of chickens during the first weeks.

Pozměňovací návrh, který předložil John Bowis

Pozměňovací návrh 29
Příloha I bod 6

6. Všechny budovy musí mít světlo s 
intenzitou alespoň 20 luxů během období 
světla, měřeno na úrovni oka zvířete, a toto 
světlo musí osvěcovat celou plochu 
podlahy. Dočasné snížení intenzity světla 
lze povolit, pokud je veterinární lékař 
doporučí jako nezbytné. 

6. Všechny budovy musí mít světlo s 
průměrnou intenzitou alespoň 50 luxů
během období světla a intenzita nesmí 
nikdy klesnout pod 20 luxů; toto měření je 
prováděno na úrovni oka zvířete, a toto 
světlo musí osvěcovat celou plochu 
podlahy. Dočasné snížení intenzity světla 
lze povolit, pokud je veterinární lékař 
doporučí jako nezbytné. 

Or. en

Odůvodnění

Light intensity should not fall below 20 lux, but a higher level of an average of 50 lux should 
be required.

OR

The minimum light intensity should be 100 lux.

Pozměňovací návrh, který předložili Caroline Lucas a Carl Schlyter

Pozměňovací návrh 30
Příloha I bod 6

6. Všechny budovy musí mít světlo s 
intenzitou alespoň 20 luxů během období 
světla, měřeno na úrovni oka zvířete, a toto 
světlo musí osvěcovat celou plochu 

6. Všechny budovy musí mít světlo s 
intenzitou alespoň 100 luxů během období 
světla, měřeno na úrovni oka zvířete, a toto 
světlo musí osvěcovat celou plochu 
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podlahy. Dočasné snížení intenzity světla 
lze povolit, pokud je veterinární lékař 
doporučí jako nezbytné. 

podlahy. Použijí se pouze světelné zdroje s 
ustálenou frekvencí. Dočasné snížení 
intenzity světla lze povolit, pokud je 
veterinární lékař doporučí jako nezbytné. 

Or. en

Odůvodnění

The Scientific Committee on Animal Health and Animal welfare recommends 100 lux 
minimum in its report of March 2000. As chicken perceive artificial light sources differently 
and as flickering light can cause high levels of stress, this provision is necessary to increase 
animal welfare.

Pozměňovací návrh, který předložili Caroline Lucas a Carl Schlyter

Pozměňovací návrh 31
Příloha I bod 7

7. Do tří dnů od doby ustájení kuřat až do 
tří dnů před stanovenou dobou porážky
musí světlo odpovídat 
čtyřiadvacetihodinovému rytmu a 
zahrnovat období tmy s celkovou dobou 
trvání alespoň 8 hodin, přičemž musí být 
zajištěno alespoň jedno nepřetržité období 
tmy s dobou trvání alespoň 4 hodiny.

7. Světlo musí odpovídat 
čtyřiadvacetihodinovému rytmu a 
zahrnovat období tmy s celkovou dobou 
trvání alespoň 8 hodin, přičemž musí být 
zajištěno alespoň jedno nepřetržité období 
tmy s dobou trvání alespoň 6 hodin.

Or. en

Odůvodnění

Following the recommendation of the European Convention.

Pozměňovací návrh, který předložil John Bowis

Pozměňovací návrh 32
Příloha I bod 7

7. Do tří dnů od doby ustájení kuřat až do 
tří dnů před stanovenou dobou porážky 
musí světlo odpovídat 
čtyřiadvacetihodinovému rytmu a 
zahrnovat období tmy s celkovou dobou 
trvání alespoň 8 hodin, přičemž musí být 
zajištěno alespoň jedno nepřetržité období 
tmy s dobou trvání alespoň 4 hodiny.

7. Do tří dnů od doby ustájení kuřat až do 
tří dnů před stanovenou dobou porážky 
musí světlo odpovídat 
čtyřiadvacetihodinovému rytmu a 
zahrnovat období tmy s celkovou dobou 
trvání alespoň 8 hodin, přičemž musí být 
zajištěno alespoň jedno nepřetržité období 
tmy s dobou trvání alespoň 6 hodin.
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Or. en

Odůvodnění

While it is dark there should be an uninterrupted period of at least six hours without artificial 
illumination.  Exceptions should only be allowed by competent authorities on the grounds of a 
veterinary indication and for welfare reasons.

Pozměňovací návrh, který předložil John Bowis

Pozměňovací návrh 33
Příloha I bod 7a (nový)

Zkvalitnění chovného prostředí
7a. Zajistí se zkvalitnění chovného 
prostředí (např. formou slaměného 
steliva, brukví nebo posypu celými zrny).

Or. en

Odůvodnění

Environmental enrichment is a low cost method to stimulate birds' activity, allowing them to 
meet some of their behavioural needs and leading to improved leg strength.

Pozměňovací návrh, který předložil John Bowis

Pozměňovací návrh 34
Příloha I bod 9a (nový)

9a. Příslušný orgán provede kontrolu 
alespoň jednou ročně.

Or. en

Odůvodnění

Inspections should apply to all establishments not only those with higher stocking densities.

Pozměňovací návrh, který předložil John Bowis

Pozměňovací návrh 35
Příloha I bod 10

10. Části budov, vybavení nebo přístrojů, 
která jsou ve styku s kuřaty, musí být 
důkladně očištěny a dezinfikovány 
pokaždé po provedení depopulace, před 

10. Části budov, vybavení nebo přístrojů, 
která jsou ve styku s kuřaty, musí být 
důkladně očištěny a dezinfikovány 
pokaždé po provedení depopulace, před 
umístěním nového hejna do jednotky. Mezi 
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umístěním nového hejna do jednotky. výměnami jednotlivých hejn se naléhavě 
doporučují veškeré vnitřní/vnější systémy 
asanace jednotky.

Or. en

Odůvodnění

In order to prevent outbreaks of contagious diseases such as respiratory diseases, Avian 
Influenza and Newcastle disease, the level of biosecurity on broiler farms should be high.  To 
enhance a thorough cleaning and disinfection of broiler houses, "all in all out" systems are 
recommended.  Between each two consecutive groups of broilers, every site should be left for 
a number of days without broilers after the litter has been discarded and the house sanitised.

Pozměňovací návrh, který předložili Kartika Tamara Liotard a Jonas Sjöstedt

Pozměňovací návrh 36
Příloha I bod 11 písm. f)

f) denně naměřené teploty uvnitř budovy 
(maximální a minimální);

(f) technické údaje o zařízení a jeho 
větracích, chladicích a vytápěcích 
systémech včetně jejich rozmístění, plánu 
větrání s přesnými údaji o parametrech 
jakosti vzduchu jako např. proudění 
vzduchu, rychlost proudění vzduchu a 
teplota vzduchu;  

Or. nl

Odůvodnění

Follows logically from the fourth amendment by these authors: if the conditions relating to 
ventilation, cooling and heating systems are laid down, reference should also be made to 
recording them.

Pozměňovací návrh, který předložil John Bowis

Pozměňovací návrh 37
Příloha I bod 12 odst. 2

Aby se zabránilo vyklovávání peří a 
kanibalismu, mohou však členské státy 
povolit kauterizaci zobáku za podmínky, 
že ji provádí kvalifikovaný personál na 
kuřatech mladších než 10 dní. Členské 
státy mohou dále povolit kastraci 
kohoutků. Kastrace se smí provádět pouze 
pod veterinárním dozorem a smí ji 
provádět pouze personál, který absolvoval 

Kauterizaci zobáku povolí členské státy 
pouze tehdy, pokud jsou vyčerpána
všechna ostatní opatření proti vyklovávání 
peří a kanibalismu, a to pouze na 
doporučení veterináře a pokud ji provádí 
kvalifikovaný personál na kuřatech 
mladších než 10 dní. Kastrace kohoutků je 
zakázána. 
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zvláštní školení schválené příslušným 
orgánem.

Or. en

Odůvodnění

Beak trimming has already been banned in some countries and is being phased out in others.  
Before using this painful procedure, other measures to reduce feather pecking and 
cannibalism should be examined, such as environmental enrichment, nutritional and lighting 
strategies or the use of fitted devices.  There is no justification for the castration of male 
broilers from a veterinary or animal welfare perspective.

Pozměňovací návrh, který předložili Caroline Lucas a Carl Schlyter

Pozměňovací návrh 38
Příloha I bod 12 pododstavec 2

Aby se zabránilo vyklovávání peří a 
kanibalismu, mohou však členské státy 
povolit kauterizaci zobáku za podmínky, 
že ji provádí kvalifikovaný personál na 
kuřatech mladších než 10 dní. Členské 
státy mohou dále povolit kastraci 
kohoutků. Kastrace se smí provádět pouze 
pod veterinárním dozorem a smí ji 
provádět pouze personál, který absolvoval 
zvláštní školení schválené příslušným 
orgánem.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Reduction of the stocking density and the other measures suggested should prevent feather 
picking and cannibalism.

Pozměňovací návrh, který předložili Caroline Lucas a Carl Schlyter

Pozměňovací návrh 39
Příloha I bod 12 a (nový)

Vlastník nebo držitel musí zajistit, aby 
každá jednotka zařízení byla vybavena 
větracími, vytápěcími a chladicím  
systémy, které jsou koncipovány, 
zkonstruovány a provozovány tak, že 
a) koncentrace NH3 nepřesahuje 15 ppm a 
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koncentrace CO2 nepřesahuje 3 000 ppm, 
přičemž měření se pokaždé provádí na 
úrovni hlav kuřat;
b) teplota v budově nepřesahuje 350 C;
c) relativní vlhkost uvnitř jednotky 
zařízení nepřesahuje 70 %.

Or. en

Odůvodnění

Appropriate ventilation and temperature regulation should be minimum requirements for all 
establishments.

Pozměňovací návrh, který předložili Caroline Lucas a Carl Schlyter

Pozměňovací návrh 40
Příloha II bod 3

3. Vlastník nebo držitel musí zajistit, aby 
každá jednotka zařízení byla vybavena 
větracími, vytápěcími a chladicími 
systémy, které jsou zkoncipovány,
zkonstruovány a provozovány tak, že 

3. Vlastník nebo držitel musí zajistit, aby 
každá jednotka zařízení byla vybavena 
větracími, vytápěcími a chladicími 
systémy, které jsou zkoncipovány, 
zkonstruovány a provozovány tak, že 

a) koncentrace NH3 nepřesahuje 20 ppm a 
koncentrace CO2 nepřesahuje 3000 ppm, 
přičemž měření se pokaždé provádí na 
úrovni hlav kuřat;

a) koncentrace NH3 nepřesahuje 10 ppm a 
koncentrace CO2 nepřesahuje 3000 ppm, 
přičemž měření se pokaždé provádí na 
úrovni hlav kuřat;

b) teplota v budově, pokud vnější teplota 
ve stínu přesahuje 30° C, nepřesahuje tuto 
vnější teplotu o více než 3° C;

b) teplota v budově nepřesahuje 35° C;

c) pokud je vnější teplota pod 10° C,
relativní vlhkost uvnitř jednotky zařízení 
nepřesahuje 70 %.

c) relativní vlhkost uvnitř jednotky zařízení 
nepřesahuje 70 %.

Větrací, vytápěcí a chladicí systém musí 
být kontrolován v intervalech uvedených v 
dokumentaci podle bodu 2 písm. c).

Větrací, vytápěcí a chladicí systém musí 
být kontrolován v intervalech uvedených v 
dokumentaci podle bodu 2 písm. c).

Or. en

Odůvodnění

Appropriate ventilation and temperature regulation should be minimum requirements for all 
establishments. For those establishments making use of the derogation, higher standards 
should be met.
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Pozměňovací návrh, který předložil John Bowis

Pozměňovací návrh 41
Příloha II bod 3 písm. a)

a) koncentrace NH3 nepřesahuje 20 ppm a 
koncentrace CO2 nepřesahuje 3000 ppm, 
přičemž měření se pokaždé provádí na 
úrovni hlav kuřat;

a) koncentrace NH3 nepřesahuje 15 ppm a 
koncentrace CO2 nepřesahuje 3000 ppm, 
přičemž měření se pokaždé provádí na 
úrovni hlav kuřat;

Or. en

Odůvodnění

Moisture, with high temperature, promotes bacterial growth which will decompose organic 
material and produce ammonia.  Ammonia and wet litter combined are responsible for many 
problems such as contact dermatitis, infectious and respiratory diseases and ascites.  To 
eliminate these problems, ammonia levels should be kept below 15ppm under all conditions.

Pozměňovací návrh, který předložil John Bowis

Pozměňovací návrh 42
Příloha III bod 1 úvodní část

1. Příslušný orgán vykonává kontroly pro 
ověření:

1. Příslušný orgán alespoň jednou ročně
vykonává kontroly pro ověření:

Or. en

Pozměňovací návrh, který předložil John Bowis

Pozměňovací návrh 43
Příloha III bod 2

2. Po kontrole podle bodu 1 této přílohy, 
při které se shledá, že nejsou splněny 
požadavky podle přílohy II, nebo po 
oznámení ve smyslu bodu 3 přílohy IV 
může příslušný orgán uložit vlastníku nebo 
držiteli, aby odstranil faktory panující v 
zařízení, které mohly přispět k oznámeným 
závadám. V takovém případě vlastník nebo 
majitel předloží plán činnosti potvrzený 
veterinárním lékařem, který působí v 
zařízení. 

2. Po kontrole podle bodu 1 této přílohy, 
při které se shledá, že nejsou splněny 
požadavky podle přílohy II, nebo po 
oznámení ve smyslu bodu 3 přílohy IV 
může příslušný orgán uložit vlastníku nebo 
držiteli, aby odstranil faktory panující v 
zařízení, které mohly přispět k oznámeným 
závadám. V takovém případě vlastník nebo 
majitel předloží plán činnosti potvrzený 
úředně stanoveným veterinárním lékařem, 
který působí v zařízení. 

Kromě toho může příslušný orgán nařídit 
snížení maximální hustoty osazení u 
dotyčného zařízení nebo dotyčných 

Kromě toho může příslušný orgán nařídit 
snížení maximální hustoty osazení u 
dotyčného zařízení nebo dotyčných 
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jednotek zařízení natolik, aby se závada 
opravila, tj. zpravidla na hustotu osazení 
mezi 30 a 38 kilogramy živé hmotnosti, 
pokud se při kontrole zjistí, že nejsou 
splněny požadavky podle přílohy II, nebo 
když z obdrženého oznámení podle bodu 3 
přílohy IV vyplývá, že existuje vážná 
závada nebo když dojde k obdržení 
druhého oznámení o závadě oznámené již 
dříve u téhož zařízení. Příslušný orgán 
informuje vlastníka nebo držitele o 
přijatém rozhodnutí, zejména o okamžiku, 
kdy vstoupí v platnost snížení hustoty 
osazení. 

jednotek zařízení natolik, aby se závada 
opravila, tj. zpravidla na hustotu osazení 
mezi 25 a 30 kilogramy živé hmotnosti, 
pokud se při kontrole zjistí, že nejsou 
splněny požadavky podle přílohy II, nebo 
když z obdrženého oznámení podle bodu 3 
přílohy IV vyplývá, že existuje vážná 
závada nebo když dojde k obdržení 
druhého oznámení o závadě oznámené již 
dříve u téhož zařízení. Příslušný orgán 
informuje vlastníka nebo držitele o 
přijatém rozhodnutí, zejména o okamžiku, 
kdy vstoupí v platnost snížení hustoty 
osazení. 

Příslušný orgán však může rozhodnou, že 
hustota osazení se nesníží, pokud vlastník 
nebo držitel poskytne hodnověrné 
vysvětlení výjimečné povahy závady nebo 
prokáže, že příčiny závady leží mimo 
oblast jeho kontroly. V takovém případě 
musí vlastník nebo držitel prokázat, že 
dotyčné osoby jako např. provozovatel 
líhně nebo dodavatel krmiva byly 
informovány o výskytu závady, aby se 
zamezilo opakování závady.

Příslušný orgán však může rozhodnou, že 
hustota osazení se nesníží, pokud vlastník 
nebo držitel poskytne hodnověrné 
vysvětlení výjimečné povahy závady. V 
takovém případě musí vlastník nebo držitel 
prokázat, že dotyčné osoby jako např. 
provozovatel líhně nebo dodavatel krmiva 
byly informovány o výskytu závady, aby se 
zamezilo opakování závady.

Or. en

Odůvodnění

The action plan to remedy deficiencies should be endorsed by an official veterinarian.

The stocking density figures are amended to bring this paragraph into line with the 
Draftsman's amendments on stocking densities.

The reason for the competent authority to not reduce stocking density should be limited to 
exceptional circumstances that can be corrected.

Pozměňovací návrh, který předložili Caroline Lucas a Carl Schlyter

Pozměňovací návrh 44
Příloha III bod 2 pododstavec 2

Kromě toho může příslušný orgán nařídit 
snížení maximální hustoty osazení u 
dotyčného zařízení nebo dotyčných 
jednotek zařízení natolik, aby se závada 
opravila, tj. zpravidla na hustotu osazení 
mezi 30 a 38 kilogramy živé hmotnosti, 

Kromě toho může příslušný orgán nařídit 
snížení maximální hustoty osazení u 
dotyčného zařízení nebo dotyčných 
jednotek zařízení natolik, aby se závada 
opravila, tj. zpravidla na hustotu osazení 20 
kilogramy živé hmotnosti, pokud se při 
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pokud se při kontrole zjistí, že nejsou 
splněny požadavky podle přílohy II, nebo 
když z obdrženého oznámení podle bodu 3 
přílohy IV vyplývá, že existuje vážná 
závada nebo když dojde k obdržení 
druhého oznámení o závadě oznámené již 
dříve u téhož zařízení. Příslušný orgán 
informuje vlastníka nebo držitele o 
přijatém rozhodnutí, zejména o okamžiku, 
kdy vstoupí v platnost snížení hustoty 
osazení. 

kontrole zjistí, že nejsou splněny 
požadavky podle přílohy II, nebo když z 
obdrženého oznámení podle bodu 3 přílohy 
IV vyplývá, že existuje vážná závada nebo 
když dojde k obdržení druhého oznámení o 
závadě oznámené již dříve u téhož zařízení. 
Příslušný orgán informuje vlastníka nebo 
držitele o přijatém rozhodnutí, zejména o 
okamžiku, kdy vstoupí v platnost snížení 
hustoty osazení. 

Or. en

Odůvodnění

Higher stocking densities shall only be authorised as an exception if high animal welfare 
standards are met. In case of deficiencies, the establishment shall no longer be considered a 
positive exception and shall have to comply with the general requirement on stocking density 
of Article 3 Paragraph 2.

Pozměňovací návrh, který předložil John Bowis

Pozměňovací návrh 45
Příloha III bod 3 písm. b)

b) veterinární lékař působící v zařízení 
podal k žádosti příznivé stanovisko.

b) úředně stanovený veterinární lékař 
působící v zařízení podal k žádosti příznivé 
stanovisko.

Or. en

Odůvodnění

The request for a revision of a reduced maximum stocking density should involve the 
favourable opinion of an official veterinarian.

Pozměňovací návrh, který předložili Caroline Lucas a Carl Schlyter

Pozměňovací návrh 46
Příloha IV bod 1 pododstavec 1

1. Na jatkách musí být každá zásilka pod 
dozorem úředního veterinárního lékaře 
podrobena kontrole reprezentativního 
vzorku alespoň 200 kuřat na výskyt 
dermatitidy polštářku běháků podle 
bodovacího systému podle bodu 4. 

1. Na jatkách musí být každá zásilka pod 
dozorem úředního veterinárního lékaře 
podrobena kontrole reprezentativního 
vzorku alespoň 200 kuřat na výskyt 
dermatitidy polštářku běháků  a puchýřků 
na hrudi podle bodovacího systému podle 
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bodu 4. 

Or. en

Odůvodnění

Breast blisters should be taken into account as clear indicators for bad animal welfare 
conditions.

Pozměňovací návrh, který předložili Caroline Lucas a Carl Schlyter

Pozměňovací návrh 47
Příloha IV bod 3 tabulka sloupec 2

Počet bodů nebo procentní sazba Počet bodů nebo procentní sazba
50 bodů 30 bodů
1 % plus 0,06 % vynásobeno věkem 
poraženého stáda vyčísleným ve dnech

1 % plus 0,04 % vynásobeno věkem 
poraženého stáda vyčísleným ve dnech

Or. en

Odůvodnění

The tolerated scores for foot pad dermatitis are set much too high. The mortality on the 
establishment is the most explicit sign of bad animal welfare conditions.

Pozměňovací návrh, který předložil John Bowis

Pozměňovací návrh 48
Příloha IV bod 4 pododstavec 1 odst. 1a (nový)

Podrobný popis a fotografie lézí u každé 
skupiny Komise vydá s cílem zavést 
standardní klasifikaci v celé EU.

Or. en

Odůvodnění

To ensure uniformity within the EU, the rules for the scoring system should be accompanied 
by detailed descriptions and photographs of examples of "minor" and "severe"  foot pad 
lesions.
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Pozměňovací návrh, který předložil John Bowis

Pozměňovací návrh 49
Příloha V písm. d)

d) péče o kuřata v naléhavých případech, 
nouzového utrácení a porážení.

d) rozpoznání příznaků choroby, léčba a
péče o kuřata v naléhavých případech, 
nouzového utrácení a porážení.

Or. en

Odůvodnění

Training should include recognition of common signs of disease.


