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Komisijos siūlomas tekstas Parlamento pakeitimai

Caroline Lucas, Carl Schlyter pateiktas pakeitimas

5 pakeitimas
1 nurodomoji dalis

atsižvelgdami į Europos bendrijos steigimo 
sutartį, ypač į jos 37 straipsnį,

atsižvelgdama į Europos Bendrijos 
steigimo sutartį ir visų pirma į jos 37 ir 152 
straipsnius,

Or. en

Pagrindimas

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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Caroline Lucas, Carl Schlyter pateiktas pakeitimas

6 pakeitimas
10 konstatuojamoji dalis

10) Nustatant mėsai auginamų viščiukų 
apsaugos taisykles turėtų būti išlaikoma 
pusiausvyra tarp įvairių aspektų, į kuriuos 
reikia atsižvelgti, tokių kaip gyvūnų gerovė 
ir sveikata, ekonominiai ir socialiniai 
sumetimai bei poveikis aplinkai.

10) Nustatant mėsai auginamų viščiukų 
apsaugos taisykles turėtų būti išlaikoma 
pusiausvyra tarp įvairių aspektų, į kuriuos 
reikia atsižvelgti, tokių kaip gyvūnų gerovė 
ir sveikata, ekonominiai ir socialiniai 
sumetimai bei poveikis maisto saugumui ir 
aplinkai.

Or. en

Pagrindimas

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.

John Bowis pateiktas pakeitimas

7 pakeitimas
1 straipsnio a punktas

a) įmonėms, kuriose laikoma mažiau nei 
100 viščiukų;

a) įmonėms, kuriose paprastai laikoma 
mažiau nei 100 viščiukų;

Or. en

Pagrindimas

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.

Caroline Lucas, Carl Schlyter pateiktas pakeitimas

8 pakeitimas
1 straipsnio b punktas

a) įmonėms, kuriose laikomi veisliniai 
viščiukai;

Išbraukta.

Or. en
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Pagrindimas

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

Caroline Lucas, Carl Schlyter pateiktas pakeitimas

9 pakeitimas
3 straipsnio 2 dalis

2. Valstybės narės užtikrina, kad viščiukų 
tankumas kvadratiniame naudojamo ploto 
metre („gyvūnų tankumas“) įmonėse arba 
pavieniuose įmonės vienetuose neviršytų 
30 kilogramų gyvojo svorio.

2. Valstybės narės užtikrina, kad viščiukų 
tankumas kvadratiniame naudojamo ploto 
metre („gyvūnų tankumas“) įmonėse arba 
pavieniuose įmonės vienetuose neviršytų 
20 kilogramų gyvojo svorio.

Or. en

Pagrindimas

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

Caroline Lucas, Carl Schlyter pateiktas pakeitimas

10 pakeitimas
3 straipsnio 2a dalis (nauja)

2a. Negalima naudoti jokių veislinių 
viščiukų, kurie per dieną užauga daugiau 
nei 40 gramų, rūšių.

Or. en

Pagrindimas

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.

Caroline Lucas, Carl Schlyter pateiktas pakeitimas

11 pakeitimas
3 straipsnio 3 dalis

3. Nukrypdamos nuo 2 dalies, valstybės 
narės gali numatyti, kad viščiukai būtų 
laikomi tankumu, neviršijančiu 38 
kilogramų gyvojo svorio įmonėse arba 
pavieniuose įmonės vienetuose, jei 
savininkas arba laikytojas be I priede 
nustatytų reikalavimų laikosi ir II priede 

Išbraukta.
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nustatytų reikalavimų.
Tokiais nukrypti leidžiančios nuostatos 
atvejais valstybė narė užtikrina, kad:
a) kompetentinga institucija įgyvendina
III ir IV prieduose numatytus tikrinimus, 
stebėseną ir tolesnius veiksmus; ir ir
b) oficialiai paskirtas veterinaras, 
atsakingas už oficialią skerdyklos 
kontrolę, laikosi IV priede nustatytų 
reikalavimų.

Or. en

Pagrindimas

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

Caroline Lucas, Carl Schlyter pateiktas pakeitimas

12 pakeitimas
3 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

3. Nukrypdamos nuo 2 dalies, valstybės 
narės gali numatyti, kad viščiukai būtų 
laikomi tankumu, neviršijančiu 38 
kilogramų gyvojo svorio įmonėse arba 
pavieniuose įmonės vienetuose, jei 
savininkas arba laikytojas be I priede 
nustatytų reikalavimų laikosi ir II priede 
nustatytų reikalavimų.

3. Nukrypdamos nuo 2 dalies, valstybės 
narės gali numatyti, kad viščiukai būtų 
laikomi tankumu, neviršijančiu 25 
kilogramų gyvojo svorio įmonėse arba 
pavieniuose įmonės vienetuose, jei 
savininkas arba laikytojas be I priede 
nustatytų reikalavimų laikosi ir II priede 
nustatytų reikalavimų.

Or. en

Pagrindimas

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

John Bowis pateiktas pakeitimas

13 pakeitimas
4 straipsnio 3 dalis

Valstybės narės užtikrina, kad įsteigiama 
mokymo kursų kontrolės ir patvirtinimo 
sistema. Viščiukų savininkas arba 

Valstybės narės užtikrina, kad įsteigiama 
mokymo kursų kontrolės ir patvirtinimo 
sistema, įskaitant nepriklausomą 1 dalies 
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laikytojas turi valstybės narės 
kompetetingos institucijos pripažįstamą 
pažymėjimą, patvirtinantį, kad tokie 
mokymo kursai buvo baigti arba kad jis 
įgijo tokį mokymą atitinkančią patirtį.

a punkte nurodytų asmenų kompetencijos 
patikrinimą. Viščiukų savininkas arba 
laikytojas turi valstybės narės 
kompetentingos institucijos pripažįstamą 
pažymėjimą, patvirtinantį, kad tokie 
mokymo kursai buvo baigti arba kad jis 
įgijo tokį mokymą atitinkančią patirtį.

Or. en

Pagrindimas

Training courses must result in measurable improvements in competence.

Caroline Lucas, Carl Schlyter pateiktas pakeitimas

14 pakeitimas
4 straipsnio 4 dalis

4. Valstybės narės gali pripažinti patirtį, 
įgytą iki [2006 m. gruodžio 1 d.], kaip 
atitinkančią dalyvavimą tokiuose mokymo 
kursuose, ir išduoda tokį atitikimą 
patvirtinančius pažymėjimus.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

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

Caroline Lucas, Carl Schlyter pateiktas pakeitimas

15 pakeitimas
5 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Ne vėliau kaip dveji metai nuo šios 
direktyvos priėmimo datos, Komisija 
pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai 
ataskaitą apie galimą specialios 
harmonizuotos privalomos ženklinimo 
etiketėmis tvarkos, pagrįstos gyvūnų 
gerovės standartų atitikimu, įvedimą 
Bendrijos lygmeniu vištienai, mėsos 
produktams ir gaminiams.

Ne vėliau kaip dveji metai nuo šios 
direktyvos priėmimo datos, Komisija 
pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai 
ataskaitą apie galimą specialios suderintos
privalomos ženklinimo etiketėmis tvarkos, 
pagrįstos gyvūnų gerovės standartų 
atitikimu, įvedimą Bendrijos lygmeniu 
vištienai, mėsos produktams ir gaminiams, 
įskaitant aiškią informaciją apie gamybos 
standartus ir produkto kilmės žymėjimą..
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Or. en

Pagrindimas

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

John Bowis pateiktas pakeitimas

16 pakeitimas
6 straipsnis

1. Kaip numatyta IV priedo 1 ir 2 
punktuose, ne vėliau kaip po penkerių
metų nuo šios direktyvos priėmimo datos, 
valstybės narės pateikia Komisijai surinktų 
duomenų santrauką.

1. Kaip numatyta IV priedo 1 ir 2 
punktuose, ne vėliau kaip po trejų metų 
nuo šios direktyvos priėmimo datos, 
valstybės narės pateikia Komisijai surinktų 
duomenų santrauką.

Remdamasi šiais duomenimis ir moksline 
Europos maisto saugos tarnybos nuomone, 
Komisija pateikia Europos Parlamentui ir 
Tarybai ataskaitą dėl genetinių parametrų 
įtakos nustatytiems trūkumams, 
bloginantiems viščiukų gerovę. Jei būtina, 
prie ataskaitos pridedami atitinkami 
siūlomi teisės aktų projektai.

Remdamasi šiais duomenimis ir moksline 
Europos maisto saugos tarnybos nuomone
ir ne vėliau kaip praėjus ketveriems 
metams nuo šios direktyvos priėmimo, 
Komisija pateikia Europos Parlamentui ir 
Tarybai ataskaitą dėl genetinių parametrų 
įtakos nustatytiems trūkumams ir visų 
sveikatos aspektų, bloginančių viščiukų 
gerovę. Jei būtina, prie ataskaitos 
pridedami atitinkami siūlomi teisės aktų 
projektai.
Pranešime apie teisėkūros pasiūlymus turi 
būti svarstomi mėsai auginamų viščiukų
genetikos ir gerovės sąlygų, kuriomis 
auginama vištų tėvų pulko, klausimai bei 
alternatyvos, pvz., lėtai augančiais 
pripažintų paukščių veislių auginimas, 
paukščių per dieną priaugamo svorio 
apribojimai, mažiausio skerdžiamų 
paukščių amžiaus nustatymas arba 
draudimas vartoti mėsai auginamus 
viščiukus, kilusius iš pulko, kurio šėrimą 
reikia riboti.

2. Kaip numatyta 1 dalyje, pateiktinų 
duomenų formatą nustato Komisija per 
dvejus metus nuo šios direktyvos priėmimo 
datos laikydamasi 9 straipsnyje nurodytos 
tvarkos.

2. Kaip numatyta 1 dalyje, pateiktinų 
duomenų formatą nustato Komisija per 
vienus metus nuo šios direktyvos 
priėmimo datos laikydamasi 9 straipsnyje 
nurodytos tvarkos.

Or. en
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Pagrindimas

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.

Caroline Lucas, Carl Schlyter pateiktas pakeitimas

17 pakeitimas
6 straipsnio 1 dalis

1. Kaip numatyta IV priedo 1 ir 2 
punktuose, ne vėliau kaip po penkerių
metų nuo šios direktyvos priėmimo datos, 
valstybės narės pateikia Komisijai surinktų 
duomenų santrauką.

1. Kaip numatyta IV priedo 1 ir 2 
punktuose, ne vėliau kaip po dvejų metų 
nuo šios direktyvos priėmimo datos, 
valstybės narės pateikia Komisijai surinktų 
duomenų santrauką.

Remdamasi šiais duomenimis ir moksline 
Europos maisto saugos tarnybos nuomone, 
Komisija pateikia Europos Parlamentui ir 
Tarybai ataskaitą dėl genetinių parametrų 
įtakos nustatytiems trūkumams, 
bloginantiems viščiukų gerovę. Jei būtina, 
prie ataskaitos pridedami atitinkami 
siūlomi teisės aktų projektai.

Remdamasi moksline Europos maisto 
saugos tarnybos nuomone, Komisija 
pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai 
ataskaitą dėl genetinių parametrų įtakos 
nustatytiems trūkumams, bloginantiems 
viščiukų gerovę mėsai auginamų ir 
veislinių paukščių ūkiuose, kai veisiant 
viščiukus netenkama genetinės įvairovės, 
įskaitant ekonominės įvairių veislinių 
viščiukų rūšių naudojimo naudos analizę 
atsižvelgiant į gyvūnų sveikatą, atsparumą 
ligoms ir būtinus naudoti biocidinius ir 
veterinarijos produktus. Minėta ataskaita 
pateikiama ne vėliau kaip praėjus 30 
mėnesių po šios direktyvos priėmimo ir 
prie jos pridedami atitinkami siūlomi teisės 
aktų projektai.

Or. en

Pagrindimas

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. 

Kartika Tamara Liotard, Jonas Sjöstedt pateiktas pakeitimas

18 pakeitimas
6 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

1. Kaip numatyta IV priedo 1 ir 2 
punktuose, ne vėliau kaip po penkerių

1. Kaip numatyta IV priedo 1 ir 2 
punktuose, ne vėliau kaip po dvejų metų 
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metų nuo šios direktyvos priėmimo datos, 
valstybės narės pateikia Komisijai surinktų 
duomenų santrauką.

nuo šios direktyvos priėmimo datos, 
valstybės narės pateikia Komisijai surinktų 
duomenų santrauką.

Or. nl

Pagrindimas

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.

Caroline Lucas, Carl Schlyter pateiktas pakeitimas

19 pakeitimas
6 straipsnio 2 dalis

2. Kaip numatyta 1 dalyje, pateiktinų 
duomenų formatą nustato Komisija per 
dvejus metus nuo šios direktyvos priėmimo 
datos laikydamasi 9 straipsnyje nurodytos 
tvarkos.

2. Kaip numatyta 1 dalyje, pateiktinų 
duomenų formatą nustato Komisija per 
šešis mėnesius nuo šios direktyvos 
priėmimo datos laikydamasi 9 straipsnyje 
nurodytos tvarkos.

Or. en

Pagrindimas

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

Kartika Tamara Liotard, Jonas Sjöstedt pateiktas pakeitimas

20 pakeitimas
6 straipsnio 2a dalis (nauja)

2a. Ne vėliau kaip po dvejų metų nuo šios 
direktyvos priėmimo datos ir remdamasi 
moksline Europos maisto saugos tarnybos 
nuomone apie auginimo poveikį mėsai 
auginamų viščiukų ir jų tėvų gerovei,
Komisija Europos Parlamentui ir Tarybai 
pateikia pasiūlymą dėl direktyvos dėl 
geresnių mėsai auginamų viščiukų tėvų 
auginimo, laikymo ir priežiūros sąlygų.

Or. nl
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Pagrindimas

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.

John Bowis pateiktas pakeitimas

21 pakeitimas
I priedo 2 punktas

2. Pašarų turi būti nuolat, ir viščiukams jų 
negalima neduoti daugiau kaip 12 valandų 
prieš numatomą pjovimo laiką. 

2. Pašarų turi būti nuolat arba jie turi būti 
tiekiami porcijomis, ir viščiukams jų 
negalima neduoti daugiau kaip 12 valandų 
prieš numatomą pjovimo laiką. 

Or. en

Pagrindimas

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.

John Bowis pateiktas pakeitimas

22 pakeitimas
I priedo 3 punktas

3. Visiems viščiukams nuolatos prieinami 
paviršiuje sausi ir purūs pakratai. 

3. Visiems viščiukams nuolatos prieinami 
paviršiuje sausi, purūs, higieniški, 
tinkamos medžiagos ir tinkamai 
susmulkinti pakratai išlaikant juos 
vidutiniškai 5 cm storio.
Iškėlus viščiukus iš pastato, visi pakratai 
pašalinami, įmonė tinkamai išvaloma ir 
dezinfekuojama, o naujiems paukščiams 
paruošiami švarūs pakratai.

Or. en

Pagrindimas

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.

Kartika Tamara Liotard, Jonas Sjöstedt pateiktas pakeitimas

23 pakeitimas
I priedo 3 punktas

3. Visiems viščiukams nuolatos prieinami 
paviršiuje sausi ir purūs pakratai. 

3. Visiems viščiukams nuolatos prieinami 
paviršiuje sausi ir purūs pakratai. 
Apgyvendinant naują viščiukų pulką šie 
pakraikai yra bent 5 cm storio.

Or. nl

Pagrindimas

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.

Caroline Lucas, Carl Schlyter pateiktas pakeitimas

24 pakeitimas
I priedo 3 punktas

3. Visiems viščiukams nuolatos prieinami 
paviršiuje sausi ir purūs pakratai. 

3. Visiems viščiukams nuolatos prieinami 
paviršiuje sausi ir purūs pakratai. 
Apgyvendinant naują viščiukų pulką šių 
pakratų sluoksnis yra bent 5 cm storio.
Įmonė paruošia įvairios sudėties, pvz., 
šiaudų, medžio drožlių, šieno, kopūstų 
arba nesmulkintų grūdų, pakratų.

Or. en

Pagrindimas

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. 

Kartika Tamara Liotard, Jonas Sjöstedt pateiktas pakeitimas

25 pakeitimas
I priedo 4 punktas

4. Ventiliacija yra pakankama, kad būtų 4. Įmonėje įrengiama ventiliacija, šildymo 
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išvengta perkaitimo ir, jei reikia, ji 
derinama su šildymo sistemomis drėgmei 
pašalinti.

ir vėsinimo sistemos, suprojektuotos, 
pastatytos ir veikiančios taip, kad:

a) viščiukų galvų lygyje išmatuota NH3
koncentracija neviršija 20 ppm, o CO2
koncentracija – 3000 ppm;
b) kai šešėlyje išmatuota lauko 
temperatūra yra didesnė kaip 30°C, 
vidaus temperatūra neviršija šios lauko 
temperatūros daugiau kaip 3°C;
c) kai lauko temperatūra yra žemesnė 
negu 10°C, santykinis drėgnis įmonės 
vieneto viduje neviršija 70 %.

Or. nl

Pagrindimas

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.

Caroline Lucas, Carl Schlyter pateiktas pakeitimas

26 pakeitimas
I priedo 4 punktas

4. Ventiliacija yra pakankama, kad būtų 
išvengta perkaitimo ir, jei reikia, ji 
derinama su šildymo sistemomis drėgmei 
pašalinti. 

4. Ventiliacija yra pakankama, kad būtų 
išvengta perkaitimo ir, jei reikia, ji 
derinama su šildymo sistemomis drėgmei 
pašalinti. Ventiliacijos koeficientas neturi 
būti mažesnis kaip 4,5 m3 vienam kūno 
kilogramui per valandą.

Or. en
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John Bowis pateiktas pakeitimas

27 pakeitimas
I priedo 4 punktas

4. Ventiliacija yra pakankama, kad būtų 
išvengta perkaitimo ir, jei reikia, ji 
derinama su šildymo sistemomis drėgmei 
pašalinti. 

4. Ventiliacija yra pakankama, kad būtų 
išvengta perkaitimo ir, jei reikia, ji 
derinama su šildymo sistemomis drėgmei 
pašalinti. 
Savininkas arba laikytojas užtikrina, kad 
kiekviename įmonės vienete yra įrengtos 
ventiliacijos, šildymo ir vėsinimo sistemos, 
kurios suprojektuotos, sukonstruotos ir 
eksploatuojamos tokiu būdu, kad:
a) viščiukų galvų lygyje išmatuota NH3
koncentracija neviršija 15 ppm, o CO2
koncentracija – 3000 ppm;
b) kai šešėlyje išmatuota lauko 
temperatūra yra didesnė kaip 30°C, 
vidaus temperatūra neviršija šios lauko 
temperatūros daugiau kaip 3°C;
c) kai lauko temperatūra yra žemesnė 
negu 10°C, santykinis drėgnis įmonės 
vieneto viduje neviršija 70 %.
Ventiliacijos, šildymo ir vėsinimo sistemos 
yra tikrinamos.

Or. en

Pagrindimas

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.

Kartika Tamara Liotard, Jonas Sjöstedt pateiktas pakeitimas

28 pakeitimas
I priedo 6 punktas

6. Visuose pastatuose apšvietimo 
intensyvumas yra mažiausiai 20 liuksų 
šviesiųjų ciklų metu, jis išmatuojamas 
paukščio akies lygyje ir apšviečia visą 

6. Visuose pastatuose apšvietimo 
intensyvumas yra mažiausiai 100 liuksų 
šviesiųjų ciklų metu, jis išmatuojamas 
paukščio akies lygyje ir apšviečia visą 
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grindų plotą. Jei būtina, veterinarui patarus 
gali būti leista laikinai sumažinti 
apšvietimo lygį.

grindų plotą. Jei būtina, veterinarui patarus 
gali būti leista laikinai sumažinti 
apšvietimo lygį.

Or. nl

Pagrindimas

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.  

John Bowis pateiktas pakeitimas

29 pakeitimas
I priedo 6 punktas

6. Visuose pastatuose apšvietimo 
intensyvumas yra mažiausiai 20 liuksų
šviesiųjų ciklų metu, jis išmatuojamas
paukščio akies lygyje ir apšviečia visą 
grindų plotą. Jei būtina, veterinarui patarus 
gali būti leista laikinai sumažinti 
apšvietimo lygį. 

6. Visuose pastatuose apšvietimo
intensyvumas yra vidutiniškai 50 liuksų
šviesiųjų ciklų metu, bet ne mažiau kaip 
20 liuksų; matuojama paukščio akies 
lygyje apšviečiant visą grindų plotą. Jei 
būtina, veterinarui patarus gali būti leista 
laikinai sumažinti apšvietimo lygį. 

Or. en

Pagrindimas

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.

Caroline Lucas, Carl Schlyter pateiktas pakeitimas

30 pakeitimas
I priedo 6 punktas

6. Visuose pastatuose apšvietimo 
intensyvumas yra mažiausiai 20 liuksų 
šviesiųjų ciklų metu, jis išmatuojamas 
paukščio akies lygyje ir apšviečia visą 
grindų plotą. Jei būtina, veterinarui patarus 
gali būti leista laikinai sumažinti 

6. Visuose pastatuose apšvietimo 
intensyvumas yra mažiausiai 100 liuksų 
šviesiųjų ciklų metu, jis išmatuojamas 
paukščio akies lygyje ir apšviečia visą 
grindų plotą. Naudojami tik tolygios 
šviesos šaltiniai. Jei būtina, veterinarui 
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apšvietimo lygį. patarus gali būti leista laikinai sumažinti 
apšvietimo lygį. 

Or. en

Pagrindimas

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.

Caroline Lucas, Carl Schlyter pateiktas pakeitimas

31 pakeitimas
I priedo 7 punktas

7. Per tris dienas nuo viščiukų 
patalpinimo pastate, iki trijų dienų prieš 
numatytą pjovimo laiką šviesos atžvilgiu 
reikia laikytis 24 valandų ritmo, į kurį turi 
būti įtraukti iš viso mažiausiai 8 valandas 
besitęsiantys tamsos ciklai, iš kurių bent 
vienas nepertraukiamos tamsos ciklas 
trunka mažiausiai 4 valandas. 

7. Šviesos atžvilgiu reikia laikytis 24 
valandų ritmo, į kurį turi būti įtraukti iš 
viso mažiausiai 8 valandas besitęsiantys 
tamsos ciklai, iš kurių bent vienas 
nepertraukiamos tamsos ciklas trunka 
mažiausiai 6 valandas.

Or. en

Pagrindimas

Following the recommendation of the European Convention.

John Bowis pateiktas pakeitimas

32 pakeitimas
I priedo 7 punktas

7. Per tris dienas nuo viščiukų patalpinimo 
pastate, iki trijų dienų prieš numatytą 
pjovimo laiką šviesos atžvilgiu reikia 
laikytis 24 valandų ritmo, į kurį turi būti 
įtraukti iš viso mažiausiai 8 valandas 
besitęsiantys tamsos ciklai, iš kurių bent 
vienas nepertraukiamos tamsos ciklas 
trunka mažiausiai 4 valandas. 

7. Per tris dienas nuo viščiukų patalpinimo 
pastate, iki trijų dienų prieš numatytą 
pjovimo laiką šviesos atžvilgiu reikia 
laikytis 24 valandų ritmo, į kurį turi būti 
įtraukti iš viso mažiausiai 8 valandas 
besitęsiantys tamsos ciklai, iš kurių bent 
vienas nepertraukiamos tamsos ciklas 
trunka mažiausiai 6 valandas. 

Or. en
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Pagrindimas

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.

John Bowis pateiktas pakeitimas

33 pakeitimas
I priedo 7a punktas

Aplinkos paruošimas
7a. Paruošiama aplinka (pvz., šiaudų, 
šieno, kopūstų arba nesmulkintų grūdų 
pakratai).

Or. en

Pagrindimas

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.

John Bowis pateiktas pakeitimas

34 pakeitimas
I priedo 9a punktas (naujas)

9a. Kompetentinga institucija tikrina bent 
vieną kartą per metus.

Or. en

Pagrindimas

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

John Bowis pateiktas pakeitimas

35 pakeitimas
I priedo 10 punktas

10. Tos pastatų, įrangos ir reikmenų dalys, 
prie kurių viščiukai liečiasi, kruopščiai 
valomos ir dezinfekuojamos kiekvieną 
kartą iškėlus viščiukus prieš įleidžiant į 
vienetą naują pulką.

10. Tos pastatų, įrangos ir reikmenų dalys, 
prie kurių viščiukai liečiasi, kruopščiai 
valomos ir dezinfekuojamos kiekvieną 
kartą iškėlus viščiukus prieš įleidžiant į 
vienetą naują pulką. Griežtai 
rekomenduojama laikytis sistemų (angl. 
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all in/all out systems), pagal kurias 
vienetas išvalomas ir dezinfekuojamas 
laikotarpiu nuo vienų viščiukų išėmimo ir 
kitų viščiukų įdėjimo.

Or. en

Pagrindimas

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.

Kartika Tamara Liotard, Jonas Sjöstedt pateiktas pakeitimas

36 pakeitimas
I priedo 11 punkto f papunktis

f) patalpų temperatūrą kiekvieną dieną 
(didžiausią ir mažiausią);

f) įmonės techninius duomenis ir jos 
ventiliacijos, vėsinimo ir šildymo sistemos, 
įskaitant jų vietą, ventiliacijos schemą, 
nurodančią tikslinius oro kokybės 
parametrus, tokius kaip oro srautas, oro 
judėjimo greitis ir temperatūra;

Or. nl

Pagrindimas

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.

John Bowis pateiktas pakeitimas

37 pakeitimas
I priedo 12 punkto antra pastraipa

Tačiau tam, kad viščiukai nepešiotų 
plunksnų ir būtų išvengta kanibalizmo, 
valstybės narės gali leisti apipjaustyti 
snapus jaunesniems kaip 10 dienų 
viščiukams, jei tai atlieka kvalifikuoti 
darbuotojai. Be to, valstybės narės gali 
leisti kastruoti gaidžius. Kastruoti gali tik 
prižiūrint veterinarui darbuotojai, įgiję 
specialų mokymą, leistą kompetentingos

Valstybės narės gali leisti apipjaustyti 
snapus tik tuomet, kai visos kitos 
priemonės, kuriomis siekiama, kad 
viščiukai nepešiotų plunksnų ir būtų 
išvengta kanibalizmo, yra išnaudotos, ir 
tik pasitarus su veterinaru, o jaunesniems 
kaip 10 dienų viščiukams tai atlieka 
kvalifikuoti darbuotojai. Kastruoti gaidžius 
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institucijos. draudžiama.

Or. en

Pagrindimas

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.

Caroline Lucas, Carl Schlyter pateiktas pakeitimas

38 pakeitimas
I priedo 12 punkto antra pastraipa

Tačiau tam, kad viščiukai nepešiotų 
plunksnų ir būtų išvengta kanibalizmo, 
valstybės narės gali leisti apipjaustyti 
snapus jaunesniems kaip 10 dienų 
viščiukams, jei tai atlieka kvalifikuoti 
darbuotojai. Be to, valstybės narės gali 
leisti kastruoti gaidžius. Kastruoti gali tik 
prižiūrint veterinarui darbuotojai, įgiję 
specialų mokymą, leistą kompetentingos 
institucijos.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

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

Caroline Lucas, Carl Schlyter pateiktas pakeitimas

39 pakeitimas
I priedo 12a punktas (naujas)

12a. Savininkas arba laikytojas užtikrina, 
kad kiekviename įmonės vienete yra 
įrengtos ventiliacijos, šildymo ir vėsinimo 
sistemos, kurios suprojektuotos, 
sukonstruotos ir eksploatuojamos tokiu 
būdu, kad:
a) viščiukų galvų lygyje išmatuota NH3
koncentracija neviršija 15 ppm, o CO2
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koncentracija – 3000 ppm;
b) vidaus temperatūra neviršija 35° C;
c) santykinis drėgnis įmonės vieneto 
viduje neviršija 70 %.

Or. en

Pagrindimas

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

Caroline Lucas, Carl Schlyter pateiktas pakeitimas

40 pakeitimas
II priedo 3 punktas

Savininkas arba laikytojas užtikrina, kad 
kiekviename įmonės vienete yra įrengtos 
ventiliacijos, šildymo ir vėsinimo sistemos, 
kurios suprojektuotos, sukonstruotos ir 
eksploatuojamos tokiu būdu, kad:

3. Savininkas arba laikytojas užtikrina, kad 
kiekviename įmonės vienete yra įrengtos 
ventiliacijos, šildymo ir vėsinimo sistemos, 
kurios suprojektuotos, sukonstruotos ir 
eksploatuojamos tokiu būdu, kad:

a) viščiukų galvų lygyje išmatuota NH3
koncentracija neviršija 20 ppm, o CO2
koncentracija – 3000 ppm;

a) viščiukų galvų lygyje išmatuota NH3
koncentracija neviršija 10 ppm, o CO2
koncentracija – 3000 ppm;

b) kai šešėlyje išmatuota lauko 
temperatūra yra didesnė kaip 30°C, vidaus 
temperatūra neviršija šios lauko 
temperatūros daugiau kaip 3°C;

b) vidaus temperatūra neviršija 35° C;

c) kai lauko temperatūra yra žemesnė 
negu 10°C, santykinis drėgnis įmonės 
vieneto viduje neviršija 70 %.

c) santykinis drėgnis įmonės vieneto viduje 
neviršija 70 %.

Ventiliacijos, šildymo ir vėsinimo sistemos 
tikrinamos 2 punkto c papunktyje 
reikalaujamuose dokumentuose nurodytais 
laiko tarpais.

Ventiliacijos, šildymo ir vėsinimo sistemos 
tikrinamos 2 punkto c papunktyje 
reikalaujamuose dokumentuose nurodytais 
laiko tarpais.

Or. en

Pagrindimas

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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John Bowis pateiktas pakeitimas

41 pakeitimas
II priedo 3 punkto a papunktis

a) viščiukų galvų lygyje išmatuota NH3
koncentracija neviršija 20 ppm, o CO2
koncentracija – 3000 ppm;

a) viščiukų galvų lygyje išmatuota NH3
koncentracija neviršija 15 ppm, o CO2
koncentracija – 3000 ppm;

Or. en

Pagrindimas

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.

John Bowis pateiktas pakeitimas

42 pakeitimas
III priedo 1 punkto įvadinė dalis

1. Kompetentinga institucija atlieka 
tikrinimus, kad patikrintų:

1. Kompetentinga institucija tikrina bent 
vieną kartą per metus.

Or. en

John Bowis pateiktas pakeitimas

43 pakeitimas
III priedo 2 punktas

2. Po pagal šio priedo 1 punktą atlikto 
tyrimo, kai tokiu tyrimu nustatoma, kad 
nesilaikoma II priede nustatytų 
reikalavimų, arba po IV priedo 3 punkte 
numatyto pranešimo kompetetinga
institucija gali pareikalauti savininko arba 
laikytojo pašalinti įmonėje įsigalėjusius 
veiksnius, kurie greičiausiai prisidėjo prie 
trūkumų, apie kuriuos pranešta. Tokiu 
atveju savininkas arba laikytojas pateikia 
įmonės atsakingo veterinaro patvirtintą 
veiksmų planą. 

2. Po pagal šio priedo 1 punktą atlikto 
tyrimo, kai tokiu tyrimu nustatoma, kad 
nesilaikoma II priede nustatytų 
reikalavimų, arba po IV priedo 3 punkte 
numatyto pranešimo kompetentinga
institucija gali pareikalauti savininko arba 
laikytojo pašalinti įmonėje įsigalėjusius 
veiksnius, kurie greičiausiai prisidėjo prie 
trūkumų, apie kuriuos pranešta. Tokiu 
atveju savininkas arba laikytojas pateikia 
įmonės atsakingo oficialiai paskirto 
veterinaro patvirtintą veiksmų planą.

Be to, kompetetinga institucija gali 
nurodyti tokiai įmonei arba įmonių 
vienetams sumažinti didžiausią gyvūnų 

Be to, kompetentinga institucija gali 
nurodyti tokiai įmonei arba įmonių 
vienetams sumažinti didžiausią gyvūnų 
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tankumą mastu, tinkamu trūkumui 
pataisyti, paprastai iki 30−38 kilogramų
gyvojo svorio gyvūnų tankumo, kai tyrimu 
nustatoma, kad II priede nustatytų 
reikalavimų nesilaikoma arba gavus IV 
priedo 3 punkte numatytą pranešimą, 
rodantį rimtą trūkumą, arba antrą 
pranešimą apie trūkumą, apie kurį toje 
pačioje įmonėje jau buvo pranešta. 
Kompetetinga institucija praneša 
savininkui arba laikytojui apie priimtą 
sprendimą, ypač apie momentą, nuo kurio 
įsigalioja gyvūnų tankumo sumažinimas. 

tankumą mastu, tinkamu trūkumui 
pataisyti, paprastai iki 25−30 kilogramų
gyvojo svorio gyvūnų tankumo, kai tyrimu 
nustatoma, kad II priede nustatytų 
reikalavimų nesilaikoma arba gavus IV 
priedo 3 punkte numatytą pranešimą, 
rodantį rimtą trūkumą, arba antrą 
pranešimą apie trūkumą, apie kurį toje 
pačioje įmonėje jau buvo pranešta. 
Kompetentinga institucija praneša 
savininkui arba laikytojui apie priimtą 
sprendimą, ypač apie momentą, nuo kurio 
įsigalioja gyvūnų tankumo sumažinimas. 

Tačiau kompetetinga institucija gali 
nuspręsti, kad gyvūnų tankumas 
nesumažinamas, kai savininkas arba 
laikytojas pateikia pakankamą paaiškinimą 
apie išskirtinį trūkumo pobūdį arba 
parodo, kad jie negali kontroliuoti jo 
priežasčių. Tokiu atveju savininkas arba 
laikytojas įrodo, kad atitinkamiems 
asmenims, pavyzdžiui, paukštidės 
operatoriui arba pašarų tiekėjui, buvo 
pranešta apie trūkumą, kad būtų išvengta jo 
pasikartojimo.

Tačiau kompetentinga institucija gali 
nuspręsti, kad gyvūnų tankumas 
nesumažinamas, kai savininkas arba 
laikytojas pateikia pakankamą paaiškinimą 
apie išskirtinį trūkumo pobūdį. Tokiu 
atveju savininkas arba laikytojas įrodo, kad 
atitinkamiems asmenims, pavyzdžiui, 
paukštidės operatoriui arba pašarų tiekėjui, 
buvo pranešta apie trūkumą, kad būtų 
išvengta jo pasikartojimo.

Or. en

Pagrindimas

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.

Caroline Lucas, Carl Schlyter pateiktas pakeitimas

44 pakeitimas
III priedo 2 punkto 2 papunktis

Be to, kompetetinga institucija gali 
nurodyti tokiai įmonei arba įmonių 
vienetams sumažinti didžiausią gyvūnų 
tankumą mastu, tinkamu trūkumui 
pataisyti, paprastai iki 30−38 kilogramų
gyvojo svorio gyvūnų tankumo, kai tyrimu 

Be to, kompetentinga institucija gali 
nurodyti tokiai įmonei arba įmonių 
vienetams sumažinti didžiausią gyvūnų 
tankumą mastu, tinkamu trūkumui 
pataisyti, paprastai 20 kilogramų gyvojo 
svorio gyvūnų tankumo, kai tyrimu 
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nustatoma, kad II priede nustatytų 
reikalavimų nesilaikoma arba gavus IV 
priedo 3 punkte numatytą pranešimą, 
rodantį rimtą trūkumą, arba antrą 
pranešimą apie trūkumą, apie kurį toje 
pačioje įmonėje jau buvo pranešta. 
Kompetentinga institucija praneša 
savininkui arba laikytojui apie priimtą 
sprendimą, ypač apie momentą, nuo kurio 
įsigalioja gyvūnų tankumo sumažinimas. 

nustatoma, kad II priede nustatytų 
reikalavimų nesilaikoma arba gavus IV 
priedo 3 punkte numatytą pranešimą, 
rodantį rimtą trūkumą, arba antrą 
pranešimą apie trūkumą, apie kurį toje 
pačioje įmonėje jau buvo pranešta. 
Kompetentinga institucija praneša 
savininkui arba laikytojui apie priimtą 
sprendimą, ypač apie momentą, nuo kurio 
įsigalioja gyvūnų tankumo sumažinimas. 

Or. en

Pagrindimas

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.

John Bowis pateiktas pakeitimas

45 pakeitimas
III priedo 3 punkto b papunktis

b) įmonės atsakingas veterinaras pateikė 
palankią nuomonę apie prašymą.

b) oficialiai paskirtas įmonės atsakingas 
veterinaras pateikė palankią nuomonę apie 
prašymą.

Or. en

Pagrindimas

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

Caroline Lucas, Carl Schlyter pateiktas pakeitimas

46 pakeitimas
IV priedo 1 punkto pirmas papunktis

1. Oficialiai paskirtam veterinarui 
prižiūrint skerdykloje iš kiekvienos 
mažiausiai 200 viščiukų siuntos paimamas 
reprezentatyvus mėginys tikrinant pėdų 
dermatito paplitimą ir pagal 4 punktą 
sudaromas įvertinimas balais.

1. Oficialiai paskirtam veterinarui 
prižiūrint skerdykloje iš kiekvienos 
mažiausiai 200 viščiukų siuntos paimamas 
reprezentatyvus mėginys tikrinant pėdų ir 
krūtinės pūslės dermatito paplitimą ir 
pagal 4 punktą sudaromas įvertinimas 
balais.
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Or. en

Pagrindimas

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

Caroline Lucas, Carl Schlyter pateiktas pakeitimas

47 pakeitimas
IV priedo 3 punkto lentelės 2 stulpelis

Balai arba procentai Balai arba procentai
50 balų 30 balų
1 % pridedant 0,06 % ir padauginant iš 
pulko pjovimo amžiaus dienomis

1 % pridedant 0,04 % ir padauginant iš 
pulko pjovimo amžiaus dienomis

Or. en

Pagrindimas

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.

John Bowis pateiktas pakeitimas

48 pakeitimas
IV priedo 4 punkto antro papunkčio 1a pastraipa (nauja)

Norėdama standartizuoti visos ES 
klasifikacijas, Komisija paskelbia išsamų 
kiekvienos grupės žaizdų aprašymą ir 
nuotraukas.

Or. en

Pagrindimas

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.

John Bowis pateiktas pakeitimas

49 pakeitimas
V priedo d punktas

d) neatidėliotiną viščiukų veterinarinę d) ligos simptomų atpažinimą, jos gydymą 
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priežiūrą, neatidėliotiną pjovimą ir 
skerdimą.

ir neatidėliotiną viščiukų veterinarinę 
priežiūrą, pjovimą ir skerdimą.

Or. en

Pagrindimas

Training should include recognition of common signs of disease.


