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Muudatusettepaneku esitaja(d): Caroline Lucas, Carl Schlyter

Muudatusettepanek 5
Esimene viide

võttes arvesse Euroopa Ühenduse 
asutamislepingut, eriti selle artiklit 37,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse 
asutamislepingut, eriti selle artiklit 37 ja 
artiklit 152,

Or. en

Justification

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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Muudatusettepaneku esitaja(d): Caroline Lucas, Carl Schlyter

Muudatusettepanek 6
Põhjendus 10

(10) Eeskirjade kehtestamisel lihakanade 
kaitseks tuleks tasakaalustatult arvesse 
võtta loomade tervishoiu ja heaolu, 
majanduslike ja sotsiaalsete tingimuste 
ning keskkonnamõju erinevaid aspekte.

(10) Eeskirjade kehtestamisel lihakanade 
kaitseks tuleks tasakaalustatult arvesse 
võtta loomade tervishoiu ja heaolu, 
majanduslike ja sotsiaalsete tingimuste 
erinevaid aspekte ning mõju 
toiduohutusele ja keskkonnale.

Or. en

Justification

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.

Muudatusettepaneku esitaja(d): John Bowis

Muudatusettepanek 7
Artikli 1 punkt a

a) vähem kui 100 kanaga ettevõtete 
suhtes;

a) ettevõtete suhtes, millel on tavaliselt 
vähem kui 100 kana;

Or. en

Justification

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.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Caroline Lucas, Carl Schlyter

Muudatusettepanek 8
Artikli 1 punkt b

b) kanade aretuskarjakasvatuse ettevõtete 
suhtes;

välja jäetud

Or. en
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Justification

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

Muudatusettepaneku esitaja(d): Caroline Lucas, Carl Schlyter

Muudatusettepanek 9
Artikli 3 lõige 2

2. Liikmesriigid tagavad, et kanade 
loomkoormus ettevõttes või ettevõtte 
üksikutes tootmisüksustes ei ületa 30 kg 
eluskaalu kasutatava ala ühe ruutmeetri 
kohta ("loomkoormus").

2. Liikmesriigid tagavad, et kanade 
loomkoormus ettevõttes või ettevõtte 
üksikutes tootmisüksustes ei ületa 20 kg 
eluskaalu kasutatava ala ühe ruutmeetri 
kohta ("loomkoormus").

Or. en

Justification

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

Muudatusettepaneku esitaja(d): Caroline Lucas, Carl Schlyter

Muudatusettepanek 10
Artikli 3 lõige 2 a (uus)

2 a. Ei kasutata aretusliine, mille 
keskmine päevane kasvumäär on üle 40 
grammi.

Or. en

Justification

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.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Caroline Lucas, Carl Schlyter

Muudatusettepanek 11
Artikli 3 lõige 3

3. Lõike 2 erandina võib liikmesriik ette 
näha, et ettevõtete või nende üksikute 
tootmisüksuste loomkoormus ei tohi 
ületada 38 kg eluskaalu, tingimusel et 
omanik või kanakasvataja vastab lisaks I 
lisas sätestatud nõuetele ka II lisas 

välja jäetud
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sätestatud nõuetele.
Selliste erandite korral tagab liikmesriik, 
et:
a) pädevad asutused viivad läbi III ja IV 
lisas sätestatud kontrolli, seiret ja 
järelkontrolli ja
b) tapamaja ametliku kontrollimise eest 
vastutav riiklik veterinaararst vastab IV 
lisas sätestatud nõuetele.

Or. en

Justification

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

Muudatusettepaneku esitaja(d): Caroline Lucas, Carl Schlyter

Muudatusettepanek 12
Artikli 3 lõike 3 esimene lõik

3. Lõike 2 erandina võib liikmesriik ette 
näha, et ettevõtete või nende üksikute 
tootmisüksuste loomkoormus ei tohi 
ületada 38 kg eluskaalu, tingimusel et 
omanik või kanakasvataja vastab lisaks I 
lisas sätestatud nõuetele ka II lisas 
sätestatud nõuetele.

3. Lõike 2 erandina võib liikmesriik ette 
näha, et ettevõtete või nende üksikute 
tootmisüksuste loomkoormus ei tohi 
ületada 25 kg eluskaalu, tingimusel et 
omanik või kanakasvataja vastab lisaks I 
lisas sätestatud nõuetele ka II lisas 
sätestatud nõuetele.

Or. en

Justification

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

Muudatusettepaneku esitaja(d): John Bowis

Muudatusettepanek 13
Artikli 4 lõige 3

3. Liikmesriigid tagavad koolituskursuste 
kontrolli ja heakskiitmise süsteemi 
juurutamise. Omanikul või pidajal peab 
olema sertifikaat, mida liikmesriigi pädev 
asutus tunnustab ning mis kinnitab 

3. Liikmesriigid tagavad koolituskursuste 
kontrolli ja heakskiitmise, sealhulgas lõike 
1 punktis a nimetatud isikute pädevuse 
sõltumatu kontrolli süsteemi juurutamise. 
Omanikul või pidajal peab olema 
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nimetatud koolituskursuste läbimist või 
sellise koolitusega võrdse praktilise 
kogemuse omandamist.

sertifikaat, mida liikmesriigi pädev asutus 
tunnustab ning mis kinnitab nimetatud 
koolituskursuste läbimist või sellise 
koolitusega võrdse praktilise kogemuse 
omandamist.

Or. en

Justification

Training courses must result in measurable improvements in competence.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Caroline Lucas, Carl Schlyter

Muudatusettepanek 14
Artikli 4 lõige 4

4. Liikmesriigid võivad tunnistada enne 
[1. detsembrit 2006] omandatud 
kogemused võrdväärseks sellistel 
koolituskursustel osalemisega ning 
väljastavad samaväärsust tõendava 
sertifikaadi.

välja jäetud

Or. en

Justification

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

Muudatusettepaneku esitaja(d): Caroline Lucas, Carl Schlyter

Muudatusettepanek 15
Artikli 5 esimene lõik

Hiljemalt kaks aastat pärast käesoleva 
direktiivi vastuvõtmise kuupäeva esitab 
komisjon Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule aruande, mis käsitleb linnuliha, 
lihatoodete ja valmististe puhul sellise 
ühtlustatud kohustusliku 
erimärgistussüsteemi võimalikku 
kasutuselevõttu ühenduse tasandil, mis 
põhineb vastavusel loomade heaolu 
standarditele. 

Hiljemalt kaks aastat pärast käesoleva 
direktiivi vastuvõtmise kuupäeva esitab 
komisjon Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule aruande, mis käsitleb linnuliha, 
lihatoodete ja valmististe puhul sellise 
ühtlustatud kohustusliku 
erimärgistussüsteemi võimalikku 
kasutuselevõttu ühenduse tasandil, mis 
põhineb vastavusel loomade heaolu 
standarditele, sealhulgas selge teabe 
tootmisstandardite ja toote päritolu 
märgistamise kohta. 
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Or. en

Justification

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

Muudatusettepaneku esitaja(d): John Bowis

Muudatusettepanek 16
Artikkel 6

1. Hiljemalt viis aastat pärast käesoleva 
direktiivi vastuvõtmist esitavad 
liikmesriigid komisjonile IV lisa punktides 
1 ja 2 sätestatu kohaselt kokkuvõtte 
kogutud andmetest.

1. Hiljemalt kolm aastat pärast käesoleva 
direktiivi vastuvõtmist esitavad 
liikmesriigid komisjonile IV lisa punktides 
1 ja 2 sätestatu kohaselt kokkuvõtte 
kogutud andmetest.

Nende andmete ja Euroopa 
Toiduohutusameti teadusliku arvamuse 
põhjal esitab komisjon Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule aruande, milles 
käsitletakse geneetiliste parameetrite mõju 
tuvastatud puudustele, mis põhjustavad 
kanade ebapiisavat heaolu. Vajaduse korral 
lisatakse aruandele asjakohased 
seadusandlikud ettepanekud.

Nende andmete ja Euroopa 
Toiduohutusameti teadusliku arvamuse 
põhjal ning hiljemalt neli aastat pärast 
käesoleva direktiivi vastuvõtmise 
kuupäeva esitab komisjon Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule aruande, milles 
käsitletakse geneetiliste parameetrite mõju 
tuvastatud puudustele ja kõiki 
terviseaspekte, mis põhjustavad kanade 
ebapiisavat heaolu. Vajaduse korral 
lisatakse aruandele asjakohased 
õigusloome ettepanekud.
Aruanne ja õigusloome ettepanekud 
peaksid arvestama nii broilerite geneetikat 
kui ka heaolutingimusi, milles 
paljunduskarja kasvatatakse, ning 
peaksid kaaluma selliseid valikuvõimalusi 
nagu tunnustatud aeglase kasvuga liini 
lindude kasvatamine, lindude päevase 
kaalus juurdevõtmise piirangud, 
minimaalne tapavanus või keeld kasutada 
broilereid, kes põlvnevad 
paljunduskarjast, kelle toitmise suhtes 
kehtivad piirangud.

2. Lõike 1 kohaselt esitatavate andmete 
vormi määrab komisjon kahe aasta jooksul 
pärast käesoleva direktiivi vastuvõtmise 
kuupäeva vastavalt artiklis 9 kirjeldatud 
menetlusele. 

2. Lõike 1 kohaselt esitatavate andmete 
vormi määrab komisjon ühe aasta jooksul 
pärast käesoleva direktiivi vastuvõtmise 
kuupäeva vastavalt artiklis 9 kirjeldatud 
menetlusele. 

Or. en
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Justification

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.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Caroline Lucas, Carl Schlyter

Muudatusettepanek 17
Artikli 6 lõige 1

1. Hiljemalt viis aastat pärast käesoleva 
direktiivi vastuvõtmist esitavad 
liikmesriigid komisjonile IV lisa punktides 
1 ja 2 sätestatu kohaselt kokkuvõtte 
kogutud andmetest.

1. Hiljemalt kaks aastat pärast käesoleva 
direktiivi vastuvõtmist esitavad 
liikmesriigid komisjonile IV lisa punktides 
1 ja 2 sätestatu kohaselt kokkuvõtte 
kogutud andmetest.

Nende andmete ja Euroopa 
Toiduohutusameti teadusliku arvamuse 
põhjal esitab komisjon Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule aruande, milles 
käsitletakse geneetiliste parameetrite mõju 
tuvastatud puudustele, mis põhjustavad 
kanade ebapiisavat heaolu. Vajaduse 
korral lisatakse aruandele asjakohased 
seadusandlikud ettepanekud.

Euroopa Toiduohutusameti teadusliku 
arvamuse põhjal esitab komisjon Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule aruande, milles 
käsitletakse geneetiliste parameetrite mõju 
tuvastatud puudustele, mis põhjustavad 
kanade ebapiisavat heaolu broileri- ja 
aretusmajandites, geneetilise 
mitmekesisuse kadumist kanade aretuses, 
sealhulgas erinevate aretusliinide 
kasutamise tulukusanalüüsi seoses 
loomade tervishoiuga, vastupidavust 
haigustele ning biotsiidide ja 
veterinaarravimite vajalikku kasutamist. 
Aruanne esitatakse hiljemalt 30 kuud 
pärast käesoleva direktiivi vastuvõtmist ja 
sellele lisatakse asjakohased õigusloome
ettepanekud.

Or. en

Justification

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. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Kartika Tamara Liotard, Jonas Sjöstedt

Muudatusettepanek 18
Artikli 6 lõike 1 esimene lõik

1. Hiljemalt viis aastat pärast käesoleva 
direktiivi vastuvõtmist esitavad 

1. Hiljemalt kaks aastat pärast käesoleva 
direktiivi vastuvõtmist esitavad 
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liikmesriigid komisjonile IV lisa punktides 
1 ja 2 sätestatu kohaselt kokkuvõtte 
kogutud andmetest.

liikmesriigid komisjonile IV lisa punktides 
1 ja 2 sätestatu kohaselt kokkuvõtte 
kogutud andmetest.

Or. nl

Justification

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.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Caroline Lucas, Carl Schlyter

Muudatusettepanek 19
Artikli 6 lõige 2

2. Lõike 1 kohaselt esitatavate andmete 
vormi määrab komisjon kahe aasta jooksul 
pärast käesoleva direktiivi vastuvõtmise 
kuupäeva vastavalt artiklis 9 kirjeldatud 
menetlusele. 

2. Lõike 1 kohaselt esitatavate andmete 
vormi määrab komisjon 6 kuu jooksul 
pärast käesoleva direktiivi vastuvõtmise 
kuupäeva vastavalt artiklis 9 kirjeldatud 
menetlusele. 

Or. en

Justification

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

Muudatusettepaneku esitaja(d): Kartika Tamara Liotard, Jonas Sjöstedt

Muudatusettepanek 20
Artikli 6 lõige 2 a (uus)

2 a. Hiljemalt kaks aastat pärast 
käesoleva direktiivi vastuvõtmise 
kuupäeva esitab komisjon Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule Euroopa 
Toiduohutusameti teadusliku arvamuse 
põhjal, mis käsitleb aretuse mõju 
lihakanade ja nende kanade 
paljunduskarja heaolule, ettepaneku võtta 
vastu direktiiv lihakanade paljunduskarja 
parema aretuse, eluaseme ja hoolduse 
kohta.

Or. nl
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Justification

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.

Muudatusettepaneku esitaja(d): John Bowis

Muudatusettepanek 21
I lisa punkt 2

2. Sööt on pidevalt kättesaadav ning seda 
ei tohi kanadelt ära võtta rohkem kui 12 
tundi enne kavandatud tapmist. 

2. Sööt on pidevalt või söögikordadena 
kättesaadav ning seda ei tohi kanadelt ära 
võtta rohkem kui 12 tundi enne kavandatud 
tapmist. 

Or. en

Justification

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.

Muudatusettepaneku esitaja(d): John Bowis

Muudatusettepanek 22
I lisa punkt 3

3. Kõikidel kanadel on pidev ligipääs 
allapanule, mille pealispind on kuiv ja 
pude. 

3. Kõikidel kanadel on pidev ligipääs 
allapanule, mille pealispind on kuiv ja 
pude, mis on hügieeniline, sobivast 
materjalist ja sobiva osakeste suurusega 
ning mida hoitakse vähemalt 5 cm 
keskmise sügavusega.
Pärast hoone tühjendamist tuleb kogu 
allapanu kõrvaldada, ettevõte 
nõuetekohaselt hügieeniliseks teha 
(puhastada ja desinfitseerida) ning tagada 
uutele lindudele puhas allapanu.

Or. en

Justification

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.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Kartika Tamara Liotard, Jonas Sjöstedt

Muudatusettepanek 23
I lisa punkt 3

3. Kõikidel kanadel on pidev ligipääs 
allapanule, mille pealispind on kuiv ja 
pude. 

3. Kõikidel kanadel on pidev ligipääs 
allapanule, mille pealispind on kuiv ja 
pude. Selle allapanu sügavus on vähemalt 
5 cm uue kanakarja sissetoomise ajal.

Or. nl

Justification

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.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Caroline Lucas, Carl Schlyter

Muudatusettepanek 24
I lisa punkt 3

3. Kõikidel kanadel on pidev ligipääs 
allapanule, mille pealispind on kuiv ja 
pude. 

3. Kõikidel kanadel on pidev ligipääs 
allapanule, mille pealispind on kuiv ja 
pude. Allapanu kihi paksus on vähemalt 5 
cm uue karja sissetoomise ajal. Ettevõte 
kasutab mitmesugust allapanu, nt õled, 
puulaastud, pallid, ristõielised või tervete 
terade puiste.

Or. en

Justification

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. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Kartika Tamara Liotard, Jonas Sjöstedt

Muudatusettepanek 25
I lisa punkt 4

4. Ventilatsioon on piisav 4. Ettevõttesse on paigaldatud 
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ülekuumenemise vältimiseks ning 
vajadusel koos küttesüsteemiga niiskuse 
eemaldamiseks.

ventilatsiooni-, kütte- ja jahutussüsteemid, 
mis on kavandatud, valmistatud ja mida 
kasutatakse selliselt, et:
a) kanade peade kõrgusel mõõdetuna NH3
kontsentratsioon ei ületa 20 ppm ja CO2
kontsentratsioon ei ületa 3000 ppm;
b) kui varjus mõõdetud välistemperatuur 
on üle 30° C, ei ületa sisetemperatuur 
välistemperatuuri rohkem kui 3° C võrra;
c) kui välistemperatuur on alla 10° C, ei 
ületa suhteline õhuniiskus ettevõtte 
tootmisüksuse siseruumis 70%.

Or. nl

Justification

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.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Caroline Lucas, Carl Schlyter

Muudatusettepanek 26
I lisa punkt 4

4. Ventilatsioon on piisav ülekuumenemise 
vältimiseks ning vajadusel koos 
küttesüsteemiga niiskuse eemaldamiseks. 

4. Ventilatsioon on piisav ülekuumenemise 
vältimiseks ning vajadusel koos 
küttesüsteemiga niiskuse eemaldamiseks. 
Minimaalne ventilatsioonikiirus ei tohiks 
olla alla 4,5 m3 kehakaalu kilogrammi ja 
tunni kohta.

Or. en



PE 364.905v01-00 12/23 AM\587560ET.doc

ET

Muudatusettepaneku esitaja(d): John Bowis

Muudatusettepanek 27
I lisa punkt 4

4. Ventilatsioon on piisav ülekuumenemise 
vältimiseks ning vajadusel koos 
küttesüsteemiga niiskuse eemaldamiseks. 

4. Ventilatsioon on piisav ülekuumenemise 
vältimiseks ning vajadusel koos 
küttesüsteemiga niiskuse eemaldamiseks. 
Omanik või pidaja tagab, et ettevõtte 
kõikidesse tootmisüksustesse on 
paigaldatud ventilatsiooni-, kütte- ja 
jahutussüsteemid, mis on kavandatud, 
valmistatud ja mida kasutatakse selliselt, 
et:
a) kanade peade kõrgusel mõõdetuna NH3
kontsentratsioon ei ületa 15 ppm ja CO2
kontsentratsioon ei ületa 3000 ppm;
b) kui varjus mõõdetud välistemperatuur 
on üle 30° C, ei ületa sisetemperatuur 
välistemperatuuri rohkem kui 3° C võrra;
c) kui välistemperatuur on alla 10° C, ei 
ületa suhteline õhuniiskus ettevõtte 
tootmisüksuse siseruumis 70%.
Ventilatsiooni-, kütte- ja jahutussüsteemi 
kontrollitakse.

Or. en

Justification

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.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Kartika Tamara Liotard, Jonas Sjöstedt

Muudatusettepanek 28
I lisa punkt 6

6. Kõikides hoonetes on valgustustugevus 
mõõdetuna linnu silmakõrgusel vähemalt 
20 luksi päevavalgusperioodil, valgustatud 
on kogu põrandapind. Seda 
valgustustugevust võib veterinaararsti 

6. Kõikides hoonetes on valgustustugevus 
mõõdetuna linnu silmakõrgusel vähemalt 
100 luksi päevavalgusperioodil, 
valgustatud on kogu põrandapind. Seda 
valgustustugevust võib veterinaararsti 
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soovitusel ajutiselt vähendada. soovitusel ajutiselt vähendada.

Or. nl

Justification

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.  

Muudatusettepaneku esitaja(d): John Bowis

Muudatusettepanek 29
I lisa punkt 6

6. Kõikides hoonetes on valgustustugevus 
mõõdetuna linnu silmakõrgusel vähemalt 
20 luksi päevavalgusperioodil, valgustatud 
on kogu põrandapind. Seda 
valgustustugevust võib veterinaararsti 
soovitusel ajutiselt vähendada. 

6. Kõikides hoonetes on keskmine 
valgustustugevus vähemalt 50 luksi 
päevavalgusperioodil ja see ei ole kunagi 
alla 20 luksi; valgustustugevust 
mõõdetakse linnu silmakõrgusel, 
valgustatud on kogu põrandapind. Seda 
valgustustugevust võib veterinaararsti 
soovitusel ajutiselt vähendada. 

Or. en

Justification

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.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Caroline Lucas, Carl Schlyter

Muudatusettepanek 30
I lisa punkt 6

6. Kõikides hoonetes on valgustustugevus
mõõdetuna linnu silmakõrgusel vähemalt 
20 luksi päevavalgusperioodil, valgustatud 
on kogu põrandapind. Seda 
valgustustugevust võib veterinaararsti 
soovitusel ajutiselt vähendada. 

6. Kõikides hoonetes on valgustustugevus 
mõõdetuna linnu silmakõrgusel vähemalt 
100 luksi päevavalgusperioodil, 
valgustatud on kogu põrandapind. 
Kasutatakse ainult mittevilkuvate 
sagedustega valgusallikaid. Seda 
valgustustugevust võib veterinaararsti 
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soovitusel ajutiselt vähendada. 

Or. en

Justification

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.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Caroline Lucas, Carl Schlyter

Muudatusettepanek 31
I lisa punkt 7

7. Kanade valgustuse 24-tunnine rütm 
tuleb sisse seada kolme päeva jooksul 
pärast kanade hoonesse paigutamist ning 
see võib lõppeda mitte rohkem kui kolm
päeva enne kavandatud tapmist, kusjuures 
pimedusperioodide kogupikkus peab olema 
vähemalt 8 tundi ning ühe katkematu 
pimedusperioodi pikkus vähemalt 4 tundi. 

7. Kanade valgustusel peab olema 24-
tunnine rütm, kusjuures pimedusperioodide 
kogupikkus peab olema vähemalt 8 tundi 
ning ühe katkematu pimedusperioodi 
pikkus vähemalt 6 tundi. 

Or. en

Justification

Following the recommendation of the European Convention.

Muudatusettepaneku esitaja(d): John Bowis

Muudatusettepanek 32
I lisa punkt 7

7. Kanade valgustuse 24-tunnine rütm 
tuleb sisse seada kolme päeva jooksul 
pärast kanade hoonesse paigutamist ning 
see võib lõppeda mitte rohkem kui kolm 
päeva enne kavandatud tapmist, kusjuures 
pimedusperioodide kogupikkus peab olema 
vähemalt 8 tundi ning ühe katkematu 
pimedusperioodi pikkus vähemalt 4 tundi. 

7. Kanade valgustuse 24-tunnine rütm 
tuleb sisse seada kolme päeva jooksul 
pärast kanade hoonesse paigutamist ning 
see võib lõppeda mitte rohkem kui kolm 
päeva enne kavandatud tapmist, kusjuures 
pimedusperioodide kogupikkus peab olema 
vähemalt 8 tundi ning ühe katkematu 
pimedusperioodi pikkus vähemalt 6 tundi. 

Or. en
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Justification

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.

Muudatusettepaneku esitaja(d): John Bowis

Muudatusettepanek 33
I lisa punkt 7 a (uus)

Keskkonna mitmekesistamine
7 a. Tagatakse keskkonna 
mitmekesistamine (nt õlepallide, 
ristõieliste või tervete terade puiste kujul).

Or. en

Justification

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.

Muudatusettepaneku esitaja(d): John Bowis

Muudatusettepanek 34
I lisa punkt 9 a (uus)

9 a. Pädev asutus viib läbi kontrollimise 
vähemalt üks kord aastas.

Or. en

Justification

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

Muudatusettepaneku esitaja(d): John Bowis

Muudatusettepanek 35
I lisa punkt 10

10. Kanadega kokkupuutuvad hoone osad, 
seadmed ja riistad puhastatakse põhjalikult 
ja desinfitseeritakse iga kord pärast 
tühjendamist, enne uue karja 
tootmisüksusesse sissetoomist.

10. Kanadega kokkupuutuvad hoone osad, 
seadmed ja riistad puhastatakse põhjalikult 
ja desinfitseeritakse iga kord pärast 
tühjendamist, enne uue karja 
tootmisüksusesse sissetoomist.  Tungivalt 
soovitatakse nn "kõik sisse / kõik välja"-
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süsteeme, mille puhul toimub järjestikuste 
rühmade vahel tootmisüksuse 
saneerimine.

Or. en

Justification

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.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Kartika Tamara Liotard, Jonas Sjöstedt

Muudatusettepanek 36
I lisa punkti 11 alapunkt f

f) hoone ööpäevased temperatuurid 
(maksimaalne ja minimaalne);

f) tehnilised üksikasjad ettevõtte ja selle 
ventilatsiooni, jahutus- ja küttesüsteemide 
kohta, kaasa arvatud nende paigutus, 
ventilatsiooniplaan selliste täpsustatud 
õhu kvaliteedi sihtparameetritega nagu 
õhuvool, õhukiirus ja temperatuur;

Or. nl

Justification

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.

Muudatusettepaneku esitaja(d): John Bowis

Muudatusettepanek 37
I lisa punkti 12 teine lõik

Sulgede nokkimise ja kannibalismi 
vältimiseks võivad liikmesriigid siiski 
lubada noka lühendamist, kui seda teeb 
kvalifitseeritud personal alla 10 päeva 
vanustele tibudele. Lisaks võivad 
liikmesriigid lubada kukkede 
kastreerimist. Kastreerimise tohivad läbi 
viia üksnes pädeva asutuse poolt 
heakskiidetud erikoolituse saanud isikud 

Noka lühendamist peaksid liikmesriigid 
lubama ainult siis, kui kõik teised 
meetmed sulgede nokkimise ja 
kannibalismi vältimiseks on ammendatud, 
ning ainult veterinaararsti soovitusel ja 
kui seda teeb kvalifitseeritud personal alla 
10 päeva vanustele tibudele. Kukkede 
kastreerimine on keelatud.
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veterinaararsti järelevalve all.

Or. en

Justification

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.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Caroline Lucas, Carl Schlyter

Muudatusettepanek 38
I lisa punkti 12 teine lõik

Sulgede nokkimise ja kannibalismi 
vältimiseks võivad liikmesriigid siiski 
lubada noka lühendamist, kui seda teeb 
kvalifitseeritud personal alla 10 päeva 
vanustele tibudele. Lisaks võivad 
liikmesriigid lubada kukkede 
kastreerimist. Kastreerimise tohivad läbi 
viia üksnes pädeva asutuse poolt 
heakskiidetud erikoolituse saanud isikud 
veterinaararsti järelevalve all.

välja jäetud

Or. en

Justification

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

Muudatusettepaneku esitaja(d): Caroline Lucas, Carl Schlyter

Muudatusettepanek 39
I lisa punkt 12 a (uus)

12 a. Omanik või pidaja tagab, et ettevõtte 
kõikidesse tootmisüksustesse on 
paigaldatud ventilatsiooni-, kütte- ja 
jahutussüsteemid, mis on kavandatud, 
valmistatud ja mida kasutatakse selliselt,
et:
a) kanade peade kõrgusel mõõdetuna NH3
kontsentratsioon ei ületa 15 ppm ja CO2
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kontsentratsioon ei ületa 3000 ppm;
b) sisetemperatuur ei ületa 35° C;
c) suhteline õhuniiskus ettevõtte 
tootmisüksuse siseruumis ei ületa 70%.

Or. en

Justification

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

Muudatusettepaneku esitaja(d): Caroline Lucas, Carl Schlyter

Muudatusettepanek 40
II lisa punkt 3

3. Omanik või pidaja tagab, et ettevõtte 
kõikidesse tootmisüksustesse on 
paigaldatud ventilatsiooni-, kütte- ja 
jahutussüsteemid, mis on kavandatud, 
valmistatud ja mida kasutatakse selliselt, 
et:

3. Omanik või pidaja tagab, et ettevõtte 
kõikidesse tootmisüksustesse on 
paigaldatud ventilatsiooni-, kütte- ja 
jahutussüsteemid, mis on kavandatud, 
valmistatud ja mida kasutatakse selliselt, 
et:

a) kanade peade kõrgusel mõõdetuna NH3
kontsentratsioon ei ületa 20 ppm ja CO2
kontsentratsioon ei ületa 3000 ppm;

a) kanade peade kõrgusel mõõdetuna NH3
kontsentratsioon ei ületa 10 ppm ja CO2
kontsentratsioon ei ületa 3000 ppm;

b) kui varjus mõõdetud välistemperatuur 
on üle 30° C, ei ületa sisetemperatuur 
välistemperatuuri rohkem kui 3° C võrra;

b) sisetemperatuur ei ületa 35° C;

c) kui välistemperatuur on alla 10° C, ei 
ületa suhteline õhuniiskus ettevõtte 
tootmisüksuse siseruumis 70 %.

c) suhteline õhuniiskus ettevõtte 
tootmisüksuse siseruumis ei ületa 70%.

Ventilatsiooni-, kütte- ja jahutussüsteemi 
kontrollitakse punkti 2 alapunktis c nõutud 
dokumentatsioonis osutatud ajavahemike 
järel.

Ventilatsiooni-, kütte- ja jahutussüsteemi 
kontrollitakse punkti 2 alapunktis c nõutud 
dokumentatsioonis osutatud ajavahemike 
järel.

Or. en

Justification

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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Muudatusettepaneku esitaja(d): John Bowis

Muudatusettepanek 41
II lisa punkti 3 alapunkt a

a) kanade peade kõrgusel mõõdetuna NH3
kontsentratsioon ei ületa 20 ppm ja CO2
kontsentratsioon ei ületa 3000 ppm;

a) kanade peade kõrgusel mõõdetuna NH3
kontsentratsioon ei ületa 15 ppm ja CO2
kontsentratsioon ei ületa 3000 ppm;

Or. en

Justification

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.

Muudatusettepaneku esitaja(d): John Bowis

Muudatusettepanek 42
III lisa punkti 1 sissejuhatav osa

1. Pädev asutus viib läbi kontrollimisi, et 
teha kindlaks, kas:

1. Pädev asutus viib vähemalt üks kord 
aastas läbi kontrollimisi, et teha kindlaks, 
kas:

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): John Bowis

Muudatusettepanek 43
III lisa punkt 2

2. Käesoleva lisa punkti 1 kohase kontrolli 
põhjal, kui sellega on kindlaks tehtud, et II 
lisas sätestatud nõudeid ei ole täidetud, või 
IV lisa punktile 3 vastava teate põhjal, võib 
pädev asutus nõuda omanikult või pidajalt 
nende ettevõttes valitsevate tegurite 
kõrvaldamist, mis tõenäoliselt on aidanud 
kaasa registreeritud puuduste tekkimisele. 
Sellisel juhul peab omanik või pidaja 
esitama tegevuskava, mille kinnitab oma 
allkirjaga ettevõtte veterinaararst. 

2. Käesoleva lisa punkti 1 kohase kontrolli 
põhjal, kui sellega on kindlaks tehtud, et II 
lisas sätestatud nõudeid ei ole täidetud, või 
IV lisa punktile 3 vastava teate põhjal, võib 
pädev asutus nõuda omanikult või pidajalt 
nende ettevõttes valitsevate tegurite 
kõrvaldamist, mis tõenäoliselt on aidanud 
kaasa registreeritud puuduste tekkimisele. 
Sellisel juhul peab omanik või pidaja 
esitama tegevuskava, mille kinnitab oma 
allkirjaga ettevõtte riiklik veterinaararst.

Kui kontrolli käigus selgitatakse välja, et II 
lisas sätestatud nõuded ei ole täidetud või 
kui on saadud IV lisa punkti 3 kohane 

Kui kontrolli käigus selgitatakse välja, et II 
lisas sätestatud nõuded ei ole täidetud, või 
kui on saadud IV lisa punkti 3 kohane 
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teade, milles osutatakse tõsisele puudusele, 
või kui sama ettevõtte kohta saadakse teine 
teade puuduse kohta, millest varem on juba 
teatatud, võib pädev asutus anda lisaks 
korralduse maksimaalse loomkoormuse 
vähendamiseks asjakohases ettevõttes või 
ettevõtte tootmisüksustes puuduse 
parandamiseks vajalikus ulatuses, mis 
tavaliselt tähendab 30 kuni 38 kg 
eluskaaluga loomkoormust. Pädev asutus 
teatab omanikule või pidajale tehtud 
otsusest, eelkõige vähendatud 
loomkoormuse kehtima hakkamise ajast. 

teade, milles osutatakse tõsisele puudusele, 
või kui sama ettevõtte kohta saadakse teine 
teade puuduse kohta, millest varem on juba 
teatatud, võib pädev asutus anda lisaks 
korralduse maksimaalse loomkoormuse 
vähendamiseks asjakohases ettevõttes või 
ettevõtte tootmisüksustes puuduse 
parandamiseks vajalikus ulatuses, mis 
tavaliselt tähendab 25 kuni 30 kg 
eluskaaluga loomkoormust. Pädev asutus 
teatab omanikule või pidajale tehtud 
otsusest, eelkõige vähendatud 
loomkoormuse kehtima hakkamise ajast. 

Ent pädev asutus võib otsustada 
loomkoormust mitte vähendada, kui 
omanik või pidaja esitab piisava selgituse 
puuduse erakorralise iseloomu kohta või 
näitab, et selle põhjused jäävad tema 
kontrolli alt välja. Sellisel juhul tuleb 
omanikul või pidajal tõestada, et puuduse 
kordumise vältimiseks on sellest teatatud 
olulistele isikutele, nagu näiteks 
haudejaama operaatorile või söödamaterjali 
tarnijale.

Ent pädev asutus võib otsustada 
loomkoormust mitte vähendada, kui 
omanik või pidaja esitab piisava selgituse 
puuduse erakorralise iseloomu kohta. 
Sellisel juhul tuleb omanikul või pidajal 
tõestada, et puuduse kordumise vältimiseks 
on sellest teatatud olulistele isikutele, nagu 
näiteks haudejaama operaatorile või 
söödamaterjali tarnijale.

Or. en

Justification

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.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Caroline Lucas, Carl Schlyter

Muudatusettepanek 44
III lisa punkti 2 teine lõik

Kui kontrolli käigus selgitatakse välja, et II 
lisas sätestatud nõuded ei ole täidetud või 
kui on saadud IV lisa punkti 3 kohane 
teade, milles osutatakse tõsisele puudusele, 
või kui sama ettevõtte kohta saadakse teine 
teade puuduse kohta, millest varem on juba 
teatatud, võib pädev asutus anda lisaks 

Kui kontrolli käigus selgitatakse välja, et II 
lisas sätestatud nõuded ei ole täidetud, või 
kui on saadud IV lisa punkti 3 kohane 
teade, milles osutatakse tõsisele puudusele, 
või kui sama ettevõtte kohta saadakse teine 
teade puuduse kohta, millest varem on juba 
teatatud, võib pädev asutus anda lisaks 
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korralduse maksimaalse loomkoormuse 
vähendamiseks asjakohases ettevõttes või 
ettevõtte tootmisüksustes puuduse 
parandamiseks vajalikus ulatuses, mis 
tavaliselt tähendab 30 kuni 38 kg 
eluskaaluga loomkoormust. Pädev asutus 
teatab omanikule või pidajale tehtud 
otsusest, eelkõige vähendatud 
loomkoormuse kehtima hakkamise ajast. 

korralduse maksimaalse loomkoormuse 
vähendamiseks asjakohases ettevõttes või 
ettevõtte tootmisüksustes puuduse 
parandamiseks vajalikus ulatuses, mis 
tavaliselt tähendab 20 kg eluskaaluga 
loomkoormust. Pädev asutus teatab 
omanikule või pidajale tehtud otsusest, 
eelkõige vähendatud loomkoormuse 
kehtima hakkamise ajast. 

Or. en

Justification

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.

Muudatusettepaneku esitaja(d): John Bowis

Muudatusettepanek 45
III lisa punkti 3 alapunkt b

b) ettevõtte veterinaararst on andnud 
taotlusele oma pooldava arvamuse.

b) ettevõtte riiklik veterinaararst on andnud 
taotlusele oma pooldava arvamuse.

Or. en

Justification

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

Muudatusettepaneku esitaja(d): Caroline Lucas, Carl Schlyter

Muudatusettepanek 46
IV lisa punkti 1 esimene lõik

1. Tapamajas kontrollitakse riikliku 
veterinaararsti järelevalve all igast partiist 
vähemalt 200 kanast koosneval valimil 
jalapadjandi dermatiidi esinemist, mida 
hinnatakse vastavalt punktis 4 sätestatule. 

1. Tapamajas kontrollitakse riikliku 
veterinaararsti järelevalve all igast partiist 
vähemalt 200 kanast koosneval valimil 
jalapadjandi dermatiidi ja 
rinnakumuhkude esinemist, mida 
hinnatakse vastavalt punktis 4 sätestatule. 

Or. en
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Justification

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

Muudatusettepaneku esitaja(d): Caroline Lucas, Carl Schlyter

Muudatusettepanek 47
IV lisa punkti 3 tabeli teine veerg

Hindamispunktid või protsendid Hindamispunktid või protsendid
50 punkti 30 punkti
1 % pluss 0,06 % korrutatud karja 
tapavanusega päevades

1 % pluss 0,04% korrutatud karja 
tapavanusega päevades

Or. en

Justification

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.

Muudatusettepaneku esitaja(d): John Bowis

Muudatusettepanek 48
IV lisa punkti 4 teise lõigu esimene lõik a (uus)

Komisjon esitab iga rühma kahjustuste 
täpsed kirjeldused ja fotod, et 
standardiseerida liigitamine kogu ELis.

Or. en

Justification

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.

Muudatusettepaneku esitaja(d): John Bowis

Muudatusettepanek 49
V lisa punkt d

d) kanade vältimatu abi, hädatapmine ja 
väljapraakimine.

d) haiguse sümptomite äratundmine ning 
kanade ravi ja vältimatu abi, hädatapmine 
ja väljapraakimine.
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Or. en

Justification

Training should include recognition of common signs of disease.


