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Tekst proponowany przez Komisję Poprawki Parlamentu

Poprawkę złożyli Caroline Lucas, Carl Schlyter

Poprawka 5
Odniesienie 1

Uwzględniając Traktat ustanawiający 
Wspólnotę Europejską, w szczególności 
jego art. 37,

uwzględniając Traktat ustanawiający 
Wspólnotę Europejską, w szczególności 
jego art. 37 i 152,

Or. en

Uzasadnienie

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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Poprawkę złożyli Caroline Lucas, Carl Schlyter

Poprawka 6
Podpunkt uzasadnienia 10

Podczas ustanawiania zasad dotyczących 
ochrony kurcząt chowanych z 
przeznaczeniem na produkcję mięsa, 
należy zachować równowagę między 
różnymi aspektami, które mają być 
uwzględnione, takimi jak zdrowie i 
dobrostan zwierząt, względy gospodarcze i 
społeczne oraz wpływ na środowisko.

Podczas ustanawiania zasad dotyczących 
ochrony kurcząt chowanych z 
przeznaczeniem na produkcję mięsa, 
należy zachować równowagę między 
różnymi aspektami, które mają być 
uwzględnione, takimi jak zdrowie i 
dobrostan zwierząt, względy gospodarcze i 
społeczne oraz wpływ na bezpieczeństwo 
żywności i środowisko.

Or. en

Uzasadnienie

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.

Poprawkę złożył John Bowis 

Poprawka 7
Artykuł 1 litera a

a) zakładów, w których ilość kurcząt nie 
przekracza 100 sztuk;

a) zakładów, w których ilość kurcząt 
zazwyczaj nie przekracza 100 sztuk;

Or. en

Uzasadnienie

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.

Poprawkę złożyli Caroline Lucas, Carl Schlyter

Poprawka 8
Artykuł 1 litera b)

b) zakładów posiadających stada 
hodowlane kurcząt;

skreślona
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Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawkę złożyli Caroline Lucas, Carl Schlyter

Poprawka 9
Artykuł 3, ustęp 2

2. Państwa Członkowskie zapewniają, że 
zagęszczenie hodowli kurcząt na metr 
kwadratowy powierzchni użytkowej (dalej 
zwane „zagęszczeniem hodowli”) w 
zakładach lub w pojedynczych jednostkach 
zakładu nie przekracza 30 kilogramów
żywej masy. 

2. Państwa Członkowskie zapewniają, że 
zagęszczenie hodowli kurcząt na metr 
kwadratowy powierzchni użytkowej (dalej 
zwane „zagęszczeniem hodowli”) w 
zakładach lub w pojedynczych jednostkach 
zakładu nie przekracza 20 kilogramów
żywej masy. 

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawkę złożyli Caroline Lucas, Carl Schlyter

Poprawka 10
Art. 3 ust. 2 a (nowy)

2a. Nie używa się odmian o średnim 
przyroście dziennym większym niż 40 
gram.

Or. en

Uzasadnienie

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.

Poprawkę złożyli Caroline Lucas, Carl Schlyter

Poprawka 11
Artykuł 3, ustęp 3

3. W drodze odstępstwa od ust. 2 Państwa 
Członkowskie mogą zezwolić, aby 
kurczęta były chowane w warunkach 

skreślony
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zagęszczenia hodowli nieprzekraczającego 
38 kilogramów żywej masy w zakładach 
lub w pojedynczych jednostkach zakładu 
pod warunkiem, że właściciel lub opiekun, 
poza innymi wymogami 
wyszczególnionymi w załączniku I, 
przestrzega wymogów wyszczególnionych 
w załączniku II .
W podobnych przypadkach Państwo 
Członkowskie zapewnia, że:
a) kontrole, monitorowanie i dalsze 
działania przewidziane w załącznikach III 
i IV przeprowadzane są przez właściwy 
organ; Oraz że
b) urzędowy lekarz weterynarii 
odpowiedzialny za oficjalne kontrole w 
rzeźniach przestrzega wymogów 
wyszczególnionych w załączniku IV.

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawkę złożyli Caroline Lucas, Carl Schlyter

Poprawka 12
Artykuł 3, ustęp 3, akapit 1

3. W drodze odstępstwa od ust. 2 Państwa 
Członkowskie mogą zezwolić, aby 
kurczęta były chowane w warunkach 
zagęszczenia hodowli nieprzekraczającego 
38 kilogramów żywej masy w zakładach 
lub w pojedynczych jednostkach zakładu 
pod warunkiem, że właściciel lub opiekun, 
poza innymi wymogami 
wyszczególnionymi w załączniku I, 
przestrzega wymogów wyszczególnionych 
w załączniku II .

3. W drodze odstępstwa od ust. 2 Państwa 
Członkowskie mogą zezwolić, aby 
kurczęta były chowane w warunkach 
zagęszczenia hodowli nieprzekraczającego 
25 kilogramów żywej masy w zakładach 
lub w pojedynczych jednostkach zakładu 
pod warunkiem, że właściciel lub opiekun, 
poza innymi wymogami 
wyszczególnionymi w załączniku I, 
przestrzega wymogów wyszczególnionych 
w załączniku II .

Or. en
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Uzasadnienie

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

Poprawkę złożył John Bowis

Poprawka 13
Artykuł 4 ustęp 3

3. Państwa Członkowskie zapewniają, aby 
ustanowiono system kontroli i 
zatwierdzania szkoleń. Właściciel lub 
opiekun kurcząt powinien posiadać 
świadectwo uznawane przez właściwy 
organ Państwa Członkowskiego 
poświadczające ukończenie takiego 
szkolenia lub nabycie doświadczenia 
równoważnego temu szkoleniu.

3. Państwa Członkowskie zapewniają, aby 
ustanowiono system kontroli i 
zatwierdzania szkoleń obejmujący 
niezależne badanie kompetencji osób 
wymienionych w ust. 1 lit. a)  Właściciel 
lub opiekun kurcząt powinien posiadać 
świadectwo uznawane przez właściwy 
organ Państwa Członkowskiego 
poświadczające ukończenie takiego 
szkolenia lub nabycie doświadczenia 
równoważnego temu szkoleniu.

Or. en

Uzasadnienie

Training courses must result in measurable improvements in competence.

Poprawkę złożyli Caroline Lucas, Carl Schlyter

Poprawka 14
Artykuł 4, ustęp 4

4. Państwa Członkowskie mogą uznać 
doświadczenia nabyte przed dniem [1 
grudnia 2006 r.] jako równoważnego 
udziałowi w takich szkoleniach i wydawać 
świadectwa je poświadczające.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

The experience with the status quo  of broiler production is not equivalent to participation in 
training courses on animal welfare.
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Poprawkę złożyli Caroline Lucas, Carl Schlyter

Poprawka 15
Artykuł 5, ustęp 1, akapit 1

Nie później niż dwa lata licząc od daty 
przyjęcia niniejszej dyrektywy, Komisja 
przedstawia Parlamentowi Europejskiemu i 
Radzie raport z możliwego wprowadzenia 
na poziomie Wspólnoty szczególnego, 
obowiązkowego i zharmonizowanego 
systemu etykietowania mięsa kurcząt, 
produktów mięsnych i wyrobów mięsnych, 
opartego na przestrzeganiu standardów 
dobrostanu zwierząt. 

Nie później niż dwa lata licząc od daty 
przyjęcia niniejszej dyrektywy, Komisja 
przedstawia Parlamentowi Europejskiemu i 
Radzie raport z możliwego wprowadzenia 
na poziomie Wspólnoty szczególnego, 
obowiązkowego i zharmonizowanego 
systemu etykietowania mięsa kurcząt, 
produktów mięsnych i wyrobów mięsnych, 
opartego na przestrzeganiu standardów 
dobrostanu zwierząt, łącznie z 
podawaniem na opakowaniu jasnych 
informacji o standardach produkcji i o 
pochodzeniu produktu.

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawkę złożył John Bowis

Poprawka 16
Artykuł 6

1. Nie później niż pięć lat licząc od daty 
przyjęcia niniejszej dyrektywy, Państwa 
Członkowskie przekazują Komisji 
streszczenie danych zebranych zgodnie z 
pkt 1 i 2 załącznika IV.

1. Nie później niż trzy lata licząc od daty 
przyjęcia niniejszej dyrektywy, Państwa 
Członkowskie przekazują Komisji 
streszczenie danych zebranych zgodnie z 
pkt 1 i 2 załącznika IV.

W oparciu te dane oraz opinie naukowe 
Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa 
Żywności Komisja przedkłada 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
raport dotyczący wpływu parametrów 
genetycznych na stwierdzone 
niedociągnięcia, szkodliwych dla 
dobrostanu kurcząt. Do tego raportu, jeśli 
to konieczne, dołączone są stosowne 
wnioski legislacyjne.

W oparciu te dane oraz opinie naukowe 
Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa 
Żywności Komisja, nie później niż cztery 
lata od dnia przyjęcia niniejszej 
dyrektywy, przedkłada Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie raport dotyczący 
wpływu parametrów genetycznych 
szkodliwych dla dobrostanu kurcząt na 
stwierdzone niedociągnięcia i wszelkie 
aspekty zdrowia,. Do tego raportu, jeśli to 
konieczne, dołączone są stosowne wnioski 
legislacyjne.
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Sprawozdanie to i wnioski legislacyjne 
powinny dotyczyć genetyki broilerów i 
warunków, w jakich hoduje się stado 
rodzicielskie, i powinno rozważyć opcje, 
takie jak hodowla ptaków uznanych 
odmian wolnorosnących, ograniczenie 
dziennego przyrostu wagi ptaków, 
minimalny wiek ptaków przeznaczonych 
do uboju lub zakaz stosowania broilerów 
pochodzących od stada rodzicielskiego, 
które musi być karmione restryktywnie.

2. Komisja, w terminie dwóch lat licząc od 
daty przyjęcia niniejszej dyrektywy i 
zgodnie z procedurą określoną w art. 9, 
określa format danych, które mają być 
przekazane zgodnie z ust. 1. 

2. Komisja, w terminie jednego roku licząc 
od daty przyjęcia niniejszej dyrektywy i 
zgodnie z procedurą określoną w art. 9, 
określa format danych, które mają być 
przekazane zgodnie z ust. 1. 

Or. en

Uzasadnienie

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.

Poprawkę złożyli Caroline Lucas, Carl Schlyter

Poprawka 17
Artykuł 6, ustęp 1

1. Nie później niż pięć lat licząc od daty 
przyjęcia niniejszej dyrektywy, Państwa 
Członkowskie przekazują Komisji 
streszczenie danych zebranych zgodnie z 
pkt 1 i 2 załącznika IV.

1. Nie później niż dwa lata licząc od daty 
przyjęcia niniejszej dyrektywy, Państwa 
Członkowskie przekazują Komisji 
streszczenie danych zebranych zgodnie z 
pkt 1 i 2 załącznika IV.

W oparciu te dane oraz opinie naukowe 
Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa 
Żywności Komisja przedkłada 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
raport dotyczący wpływu parametrów 
genetycznych na stwierdzone 
niedociągnięcia, szkodliwych dla 
dobrostanu kurcząt. Do tego raportu, jeśli 
to konieczne, dołączone są stosowne 
wnioski legislacyjne.

W oparciu o opinie naukowe 
Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa 
Żywności Komisja przedkłada 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
raport dotyczący wpływu parametrów 
genetycznych szkodliwych dla dobrostanu 
kurcząt na stwierdzone niedociągnięcia, u 
broilerów i w gospodarstwach hodujących 
broilery, dotyczące utraty zróżnicowania 
genetycznego w hodowli kurcząt, 
zawierający również analizę strat i 
korzyści z zastosowania różnych odmian 
hodowlanych z punktu widzenia 
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dobrostanu zwierząt, odporności na 
choroby i konieczności stosowania 
biocydów i weterynaryjnych produktów 
medycznych. Do tego raportu, który 
przedkłada się nie później niż 30 miesięcy 
od dnia przyjęcia niniejszej dyrektywy, 
dołączone są stosowne wnioski 
legislacyjne

Or. en

Uzasadnienie

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.

Poprawkę złożyli Kartika Tamara Liotard, Jonas Sjöstedt 

Poprawka 18
Artykuł 6, ustęp 1, akapit 1

1. Nie później niż pięć lat licząc od daty 
przyjęcia niniejszej dyrektywy, Państwa 
Członkowskie przekazują Komisji 
streszczenie danych zebranych zgodnie z 
pkt 1 i 2 załącznika IV.

1. Nie później niż dwa lata licząc od daty 
przyjęcia niniejszej dyrektywy, Państwa 
Członkowskie przekazują Komisji 
streszczenie danych zebranych zgodnie z 
pkt 1 i 2 załącznika IV.

Or. nl

Uzasadnienie

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.

Poprawkę złożyli Caroline Lucas, Carl Schlyter

Poprawka 19
Artykuł 6, ustęp 2

2. Komisja, w terminie dwóch lat licząc od 
daty przyjęcia niniejszej dyrektywy i 
zgodnie z procedurą określoną w art. 9, 
określa format danych, które mają być 
przekazane zgodnie z ust. 1. 

2. Komisja, w terminie sześciu miesięcy
licząc od daty przyjęcia niniejszej 
dyrektywy i zgodnie z procedurą określoną 
w art. 9, określa format danych, które mają 
być przekazane zgodnie z ust. 1. 

Or. en
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Uzasadnienie

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

Poprawkę złożyli Kartika Tamara Liotard, Jonas Sjöstedt

Poprawka 20
Art. 6 ust. 2 a (nowy)

2a. Nie później niż w dwa lata od przyjęcia 
niniejszej dyrektywy Komisja, na 
podstawie opinii naukowej Europejskiego 
Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności na 
temat wpływu hodowli na dobrostan 
kurcząt chowanych z przeznaczeniem na 
produkcję mięsa i na dobrostan stada 
rodzicielskiego, przedłoży Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie wniosek w 
sprawie dyrektywy o poprawie hodowli, 
zakwaterowania i troski o stado 
rodzicielskie kurcząt chowanych z 
przeznaczeniem na produkcję mięsa.  

Or. nl

Uzasadnienie

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.

Poprawkę złożył John Bowis

Poprawka 21
Załącznik I, punkt 2

2. Kurczęta powinny mieć stały dostęp do 
paszy i nie mogą być jej pozbawiane dłużej 
niż 12 godzin przed przewidywaną godziną 
uboju. 

2. Kurczęta powinny mieć stały dostęp do 
paszy lub być karmione mączką i nie 
mogą być jej pozbawiane dłużej niż 12 
godzin przed przewidywaną godziną uboju. 

Or. en



PE 364.905v01-00 10/24 AM\587560PL.doc

PL

Uzasadnienie

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.

Poprawkę złożył John Bowis

Poprawka 22
Załącznik I, punkt 3

3. Wszystkie kurczęta powinny mięć 
dostęp do suchej ściółki o kruchej 
powierzchni. 

3. Wszystkie kurczęta powinny mięć 
dostęp do suchej ściółki o kruchej 
powierzchni, higienicznej, z właściwego 
materiału i o właściwej wielkości 
cząsteczek i o średniej głębokości nie 
mniejszej niż 5 cm.
Po depopulacji z budynku należy usunąć 
całą ściółkę, zakład musi zostać 
zdezynfekowany i wyczyszczony, a nowe 
ptaki muszą otrzymać nową ściółkę.

Or. en

Uzasadnienie

Litter should be at least 5cm deep and hygienic.

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.

Poprawkę złożyli Kartika Tamara Liotard, Jonas Sjöstedt

Poprawka 23
Załącznik I, punkt 3

3. Wszystkie kurczęta powinny mięć 
dostęp do suchej ściółki o kruchej 
powierzchni. 

3. Wszystkie kurczęta powinny mięć 
dostęp do suchej ściółki o kruchej 
powierzchni. Grubość pokrywy ściółki nie 
może wynosić  mniej niż 5 cm w chwili 
wprowadzenia nowego stada kurcząt.

Or. nl

Uzasadnienie

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.
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Poprawkę złożyli Caroline Lucas, Carl Schlyter

Poprawka 24
Załącznik I, punkt 3

3. Wszystkie kurczęta powinny mięć
dostęp do suchej ściółki o kruchej 
powierzchni. 

3. Wszystkie kurczęta powinny mięć 
dostęp do suchej ściółki o kruchej 
powierzchni. Grubość pokrywy ściółki nie 
może wynosić  mniejsza niż 5 cm w chwili 
wprowadzenia nowego stada. Zakład musi 
oferować pewną różnorodność, jak na 
przykład  słoma, wióry drzewne, bele, 
kapusta lub rozsypywanie całych ziaren.

Or. en

Uzasadnienie

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.

Poprawkę złożyli Kartika Tamara Liotard, Jonas Sjöstedt

Poprawka 25
Załącznik I, punkt 4

4. Wentylacja powinna być wystarczająca, 
aby uniknąć przegrzania i, jeśli to 
konieczne, w powiązaniu z systemami 
ogrzewania, do usunięcia wilgoci.

4. Zakład wyposażony jest w  systemy  
wentylacji, ogrzewania i chłodzenia 
zaprojektowane, zbudowane i działające w 
sposób zapewniający, że
(a) koncentracja NH3 nie przekracza 20 
ppm, a koncentracja CO2 nie przekracza 
3000 ppm na wysokości głów kurcząt; 
(b) temperatura  wewnętrzna nie 
przekracza temperatury zewnętrznej o 
więcej niż 3° C, gdy temperatura 
zewnętrzna, mierzona w cieniu, 
przekracza 30° C;
(c) względna wilgotność wewnątrz 

jednostki nie przekracza 70%, gdy 
temperatura na zewnątrz jest poniżej 10° 
C;

Or. nl
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Uzasadnienie

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.

Poprawkę złożyli Caroline Lucas, Carl Schlyter

Poprawka 26
Załącznik I, punkt 4

4. Wentylacja powinna być wystarczająca, 
aby uniknąć przegrzania i, jeśli to 
konieczne, w powiązaniu z systemami 
ogrzewania, do usunięcia wilgoci. 

4. Wentylacja powinna być wystarczająca, 
aby uniknąć przegrzania i, jeśli to 
konieczne, w powiązaniu z systemami 
ogrzewania, do usunięcia wilgoci. 
Wydajność wentylacji nie powinna być 
mniejsza niż 4,5m3 na kilogram wagi i 
godzinę.

Or. en

Poprawkę złożył John Bowis

Poprawka 27
Załącznik I, punkt 4

4. Wentylacja powinna być wystarczająca, 
aby uniknąć przegrzania i, jeśli to 
konieczne, w powiązaniu z systemami 
ogrzewania, do usunięcia wilgoci. 

4. Wentylacja powinna być wystarczająca, 
aby uniknąć przegrzania i, jeśli to 
konieczne, w powiązaniu z systemami 
ogrzewania, do usunięcia wilgoci. 
Właściciel lub hodowca zapewnia, że 
każda jednostka gospodarstwa 
wyposażona jest  systemy  wentylacji, 
ogrzewania i chłodzenia zaprojektowane, 
zbudowane i działające w sposób 
zapewniający, że 
(a) koncentracja NH3 nie przekracza 15 
ppm, a koncentracja CO2 nie przekracza 
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3000 ppm na wysokości głów kurcząt; 
(b) temperatura  wewnętrzna nie 
przekracza temperatury zewnętrznej o 
więcej niż 3° C, gdy temperatura 
zewnętrzna, mierzona w cieniu, 
przekracza 30° C;
(c) względna wilgotność wewnątrz 
jednostki nie przekracza 70%, gdy 
temperatura na zewnątrz jest poniżej 10° 
C;
Dokonuje się inspekcji systemów 
wentylacji, ogrzewania i chłodzenia.

Or. en

Uzasadnienie

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.

Poprawkę złożyli Kartika Tamara Liotard, Jonas Sjöstedt

Poprawka 28
Załącznik I, punkt 6

6. Wszystkie budynki powinny posiadać 
oświetlenie o minimalnej intensywności 20 
luksów przy włączonym świetle, mierzone 
na poziomie oka ptaka, oświetlające całą 
powierzchnię podłogi. Czasowe 
ograniczenie poziomu oświetlenia może 
być dopuszczone, jeśli to konieczne, po 
wydaniu opinii przez lekarza weterynarii.

6. Wszystkie budynki powinny posiadać 
oświetlenie o minimalnej intensywności 
100 luksów przy włączonym świetle, 
mierzone na poziomie oka ptaka, 
oświetlające całą powierzchnię podłogi. 
Czasowe ograniczenie poziomu 
oświetlenia może być dopuszczone, jeśli to 
konieczne, po wydaniu opinii przez lekarza 
weterynarii.

Or. nl

Uzasadnienie

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.  
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Poprawkę złożył John Bowis

Poprawka 29
Załącznik I, punkt 6

6. Wszystkie budynki powinny posiadać 
oświetlenie o minimalnej intensywności 20 
luksów przy włączonym świetle, mierzone
na poziomie oka ptaka, oświetlające całą 
powierzchnię podłogi. Czasowe 
ograniczenie poziomu oświetlenia może 
być dopuszczone, jeśli to konieczne, po 
wydaniu opinii przez lekarza weterynarii. 

6. Wszystkie budynki powinny posiadać 
oświetlenie o średniej minimalnej 
intensywności 50 luksów przy włączonym 
świetle, która nigdy nie powinna spadać 
poniżej 20 luksów; wartości te powinny 
być osiągnięte na wysokości oczu ptaka i 
na całej powierzchni pomieszczenia. 
Czasowe ograniczenie poziomu 
oświetlenia może być dopuszczone, jeśli to 
konieczne, po wydaniu opinii przez lekarza 
weterynarii. 

Or. en

Uzasadnienie

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.

Poprawkę złożyli Caroline Lucas, Carl Schlyter

Poprawka 30
Załącznik I, punkt 6

6. Wszystkie budynki powinny posiadać 
oświetlenie o minimalnej intensywności 20 
luksów przy włączonym świetle, mierzone 
na poziomie oka ptaka, oświetlające całą 
powierzchnię podłogi. Czasowe 
ograniczenie poziomu oświetlenia może 
być dopuszczone, jeśli to konieczne, po 
wydaniu opinii przez lekarza weterynarii. 

6. Wszystkie budynki powinny posiadać 
oświetlenie o minimalnej intensywności 
100 luksów przy włączonym świetle, 
mierzone na poziomie oka ptaka, 
oświetlające całą powierzchnię podłogi. 
Stosuje się wyłącznie źródła światła o 
frekwencjach wolnych od migotania.
Czasowe ograniczenie poziomu 
oświetlenia może być dopuszczone, jeśli to 
konieczne, po wydaniu opinii przez lekarza 
weterynarii. 

Or. en
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Uzasadnienie

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.

Poprawkę złożyli Caroline Lucas, Carl Schlyter

Poprawka 31
Załącznik I, punkt 7

7. W terminie trzech dni licząc od chwili 
umieszczenia kurcząt w budynkach i do 
trzech dni przed przewidywanym czasem 
uboju, oświetlenie powinno być 
dostosowane do 24-godzinnego rytmu z 
okresami zaciemnienia trwającego co 
najmniej w sumie 8 godzin, z czego co 
najmniej 4 godziny nieprzerwanego 
zaciemnienia. 

7. Oświetlenie powinno być dostosowane 
do 24-godzinnego rytmu z okresami 
zaciemnienia trwającego co najmniej w 
sumie 8 godzin, z czego co najmniej 6 
godzin nieprzerwanego zaciemnienia. 

Or. en

Uzasadnienie

Following the recommendation of the European Convention.

Poprawkę złożył John Bowis

Poprawka 32
Załącznik I, punkt 7

7. W terminie trzech dni licząc od chwili 
umieszczenia kurcząt w budynkach i do 
trzech dni przed przewidywanym czasem 
uboju, oświetlenie powinno być 
dostosowane do 24-godzinnego rytmu z 
okresami zaciemnienia trwającego co 
najmniej w sumie 8 godzin, z czego co 
najmniej 4 godziny nieprzerwanego 
zaciemnienia. 

7. W terminie trzech dni licząc od chwili 
umieszczenia kurcząt w budynkach i do 
trzech dni przed przewidywanym czasem 
uboju, oświetlenie powinno być 
dostosowane do 24-godzinnego rytmu z 
okresami zaciemnienia trwającego co 
najmniej w sumie 8 godzin, z czego co 
najmniej 6 godziny nieprzerwanego 
zaciemnienia. 

Or. en
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Uzasadnienie

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.

Poprawkę złożył John Bowis 

Poprawka 33
Załącznik I, punkt 7a (nowy)

Wzbogacenie środowiska
7a. Zapewnia się wzbogacenie środowiska 
(w formie, na przykład, bel słomy, kapusty 
lub rozsypywania całych ziaren).

Or. en

Uzasadnienie

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.

Poprawkę złożył John Bowis

Poprawka 34
Załącznik I, punkt 9 a (nowy)

9a. Właściwe władze przeprowadzają 
inspekcję nie rzadziej niż raz do roku.

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawkę złożył John Bowis

Poprawka 35
Załącznik I, punkt 10

10. Te części budynku, urządzeń lub 
przyrządów, które mają kontakt z 
kurczętami, powinny być starannie 
oczyszczone i zdezynfekowane za każdym 
razem po przeprowadzeniu przerwy 
sanitarnej, zanim do jednostki zakładu 

10. Te części budynku, urządzeń lub 
przyrządów, które mają kontakt z 
kurczętami, powinny być starannie 
oczyszczone i zdezynfekowane za każdym 
razem po przeprowadzeniu przerwy 
sanitarnej, zanim do jednostki zakładu 
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zostanie wprowadzone nowe stado. zostanie wprowadzone nowe stado.  
Zdecydowanie zaleca się stosowanie 
systemu “all in – all out” i czyszczenie 
jednostki przed wprowadzeniem nowego 
stada.

Or. en

Uzasadnienie

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.

Poprawkę złożyli Kartika Tamara Liotard, Jonas Sjöstedt

Poprawka 36
Załącznik I, punkt 11, litera f)

(f) codzienne maksymalne i minimalne 
temperatury w pomieszczeniach;

(f) dane techniczne zakładu i jego 
systemów wentylacji, chłodzenia i 
ogrzewania, łącznie z ich miejscem ich 
zainstalowania, planem wentylacji, 
szczegółowymi docelowymi parametrami 
jakości powietrza, takimi jak jego 
przepływ, szybkość i temperatura;

Or. nl

Uzasadnienie

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.

Poprawkę złożył John Bowis

Poprawka 37
Załącznik I, punkt 12, ust. 2

Jednakże Państwa Członkowskie mogą, w 
celu zapobieżenia wyrywaniu puchu i 
kanibalizmowi, zezwolić na przycinanie 
dziobów pod warunkiem, że jest ono 
przeprowadzane przez wykwalifikowany 
personel na kurczakach, które nie są starsze 
niż 10 dni. Ponadto Państwa 

Państwa Członkowskie mogą jedynie 
zezwolić na przycinanie dziobów 
kurczakom przeprowadzane przez 
wykwalifikowany personel, które nie są 
starsze niż 10 dni, w celu zapobieżenia 
wyrywaniu puchu i kanibalizmowi, gdy 
wyczerpane zostały wszystkie inne środki, 
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Członkowskie mogą zezwolić na kastrację 
kurczaków Kastracja może być 
przeprowadzana wyłącznie pod nadzorem 
lekarza weterynarii przez personel 
poddany szczególnemu szkoleniu 
uznawanemu przez właściwy organ.

i jedynie na podstawie zalecenia 
weterynarza. Zabrania się kastracji 
kurczaków.

Or. en

Uzasadnienie

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.

Poprawkę złożyli Caroline Lucas, Carl Schlyter

Poprawka 38
Załącznik I, punkt 12, akapit 2

Jednakże Państwa Członkowskie mogą, w 
celu zapobieżenia wyrywaniu puchu i 
kanibalizmowi, zezwolić na przycinanie 
dziobów pod warunkiem, że jest ono 
przeprowadzane przez wykwalifikowany 
personel na kurczakach, które nie są 
starsze niż 10 dni. Ponadto Państwa 
Członkowskie mogą zezwolić na kastrację 
kurczaków Kastracja może być 
przeprowadzana wyłącznie pod nadzorem 
lekarza weterynarii przez personel 
poddany szczególnemu szkoleniu 
uznawanemu przez właściwy organ.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawkę złożyli Caroline Lucas, Carl Schlyter

Poprawka 39
Załącznik I, punkt 12 a (nowy)

12a. Właściciel lub hodowca zapewnia, że 
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każda jednostka gospodarstwa 
wyposażona jest  systemy  wentylacji, 
ogrzewania i chłodzenia zaprojektowane, 
zbudowane i działające w sposób 
zapewniający, że 
(a) koncentracja NH3 nie przekracza 15 

ppm, a koncentracja CO2 nie przekracza 
3000 ppm na wysokości głów kurcząt; 
(b) temperatura wewnątrz nie przekracza 
35° C;
(c) względna wilgotność wewnątrz jednostki nie 
przekracza 70%.

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawkę złożyli Caroline Lucas, Carl Schlyter

Poprawka 40
Załącznik II, punkt 3

3. Właściciel lub hodowca zapewnia, że 
każda jednostka gospodarstwa wyposażona 
jest  systemy  wentylacji, ogrzewania i 
chłodzenia zaprojektowane, zbudowane i 
działające w sposób zapewniający, że 

3. Właściciel lub hodowca zapewnia, że 
każda jednostka gospodarstwa wyposażona 
jest  systemy  wentylacji, ogrzewania i 
chłodzenia zaprojektowane, zbudowane i 
działające w sposób zapewniający, że 

(a) koncentracja NH3 nie przekracza 20 
ppm, a koncentracja CO2 nie przekracza 
3000 ppm na wysokości głów kurcząt; 

(a) koncentracja NH3 nie przekracza 10 
ppm, a koncentracja CO2 nie przekracza 
3000 ppm na wysokości głów kurcząt; 

(b) temperatura  wewnętrzna nie 
przekracza temperatury zewnętrznej o 
więcej niż 3° C, gdy temperatura 
zewnętrzna, mierzona w cieniu, 
przekracza 30° C;

(b) temperatura wewnątrz nie przekracza 
35° C;

(c) względna wilgotność wewnątrz 
jednostki nie przekracza 70%, gdy 
temperatura na zewnątrz jest poniżej 10° 
C;

(c) względna wilgotność wewnątrz jednostki nie 
przekracza 70%.

Systemy wentylacji, ogrzewania i 
schładzania powinny podlegać kontroli w 
odstępach wskazanych w dokumentacji 
wymaganej w pkt 2 (c).

Systemy wentylacji, ogrzewania i 
schładzania powinny podlegać kontroli w 
odstępach wskazanych w dokumentacji 
wymaganej w pkt 2 (c).
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Or. en

Uzasadnienie

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.

Poprawkę złożył John Bowis 

Poprawka 41
Załącznik II, punkt 3a 

(a) koncentracja NH3 nie przekraczała 20 
ppm a koncentracja CO2 nie przekraczała 
3000 ppm mierzonych na poziomie głów 
kurcząt; 

(a) koncentracja NH3 nie przekraczała 15 
ppm a koncentracja CO2 nie przekraczała 
3000 ppm mierzonych na poziomie głów 
kurcząt; 

Or. en

Uzasadnienie

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.

Poprawkę złożył John Bowis 

Poprawka 42
Załącznik III, punkt 1, wprowadzenie

1. Właściwy organ przystępuje do kontroli 
w celu sprawdzenia:

1. Właściwy organ nie rzadziej niż raz na 
rok przystępuje do kontroli w celu 
sprawdzenia:

Or. en

Poprawkę złożył John Bowis

Poprawka 43
Załącznik III, punkt 2

2. W następstwie kontroli przeprowadzonej 
zgodnie z pkt 1 niniejszego Załącznika, 
jeśli ta kontrola stwierdzi, że wymogi 
wyszczególnione w załączniku II nie są 
spełnione, bądź w następstwie informacji z 
zastosowaniem pkt 3 załącznika IV, 

2. W następstwie kontroli przeprowadzonej 
zgodnie z pkt 1 niniejszego Załącznika, 
jeśli ta kontrola stwierdzi, że wymogi 
wyszczególnione w załączniku II nie są 
spełnione, bądź w następstwie informacji z 
zastosowaniem pkt 3 załącznika IV, 
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właściwy organ może wymagać od 
właściciela lub opiekuna wyeliminowania 
czynników, które mogą w zakładzie 
przyczyniać się do stwierdzonych 
niedociągnięć. W takim przypadku 
właściciel lub opiekun zobowiązany jest do 
przedstawienia planu działania 
zatwierdzonego przez lekarza weterynarii 
pracującego w zakładzie. 

właściwy organ może wymagać od 
właściciela lub opiekuna wyeliminowania 
czynników, które mogą w zakładzie 
przyczyniać się do stwierdzonych 
niedociągnięć. W takim przypadku 
właściciel lub opiekun zobowiązany jest do 
przedstawienia planu działania 
zatwierdzonego przez lekarza weterynarii 
pracującego w zakładzie.

Ponadto właściwy organ może nakazać 
zmniejszenie maksymalnego zagęszczenia 
hodowli w odniesieniu do przedmiotowych 
zakładów lub jednostek zakładów w taki 
sposób, by osiągnięto poziom pozwalający 
na usunięcie niedociągnięcia, zwykle do 
zagęszczenia hodowli na poziomie między 
30 a 38 kilogramów żywej masy, jeśli 
kontrola ujawni, że wymogi 
wyszczególnione w załączniku II nie są 
przestrzegane, lub kiedy otrzymuje 
informacje określone w pkt 3 załącznika 
IV wskazujące na poważne niedociągnięcie 
bądź kiedy otrzymuje drugą informację o 
niedociągnięciu wcześniej 
sygnalizowanym w tym samym zakładzie. 
Właściwy organ informuje właściciela lub 
opiekuna o podjętej decyzji, a w 
szczególności o chwili, od której 
zmniejszenie zagęszczenia hodowli zacznie 
obowiązywać. 

Ponadto właściwy organ może nakazać 
zmniejszenie maksymalnego zagęszczenia 
hodowli w odniesieniu do przedmiotowych 
zakładów lub jednostek zakładów w taki 
sposób, by osiągnięto poziom pozwalający 
na usunięcie niedociągnięcia, zwykle do 
zagęszczenia hodowli na poziomie między 
25 a 30 kilogramów żywej masy, jeśli 
kontrola ujawni, że wymogi 
wyszczególnione w załączniku II nie są 
przestrzegane, lub kiedy otrzymuje 
informacje określone w pkt 3 załącznika 
IV wskazujące na poważne niedociągnięcie 
bądź kiedy otrzymuje drugą informację o 
niedociągnięciu wcześniej 
sygnalizowanym w tym samym zakładzie. 
Właściwy organ informuje właściciela lub 
opiekuna o podjętej decyzji, a w 
szczególności o chwili, od której 
zmniejszenie zagęszczenia hodowli zacznie 
obowiązywać. 

Jednakże właściwy organ może 
zdecydować, że zagęszczenie hodowli nie 
zostanie zmniejszone, jeśli właściciel lub 
opiekun przedstawi wystarczające 
wyjaśnienia dotyczące wyjątkowego 
rodzaju niedociągnięcia, bądź wykaże, że to 
niedociągnięcie jest niezależne od jego 
woli. W takim przypadku, aby zapobiec 
ponownemu wystąpieniu tego zdarzenia, 
właściciel lub opiekun musi wykazać, że 
odnośne osoby, takie jak kierownik 
wylęgarni lub dostawca pasz, zostały 
poinformowane o stwierdzonym 
niedociągnięciu.

Jednakże właściwy organ może 
zdecydować, że zagęszczenie hodowli nie 
zostanie zmniejszone, jeśli właściciel lub 
opiekun przedstawi wystarczające 
wyjaśnienia dotyczące wyjątkowego 
rodzaju niedociągnięcia. W takim 
przypadku, aby zapobiec ponownemu 
wystąpieniu tego zdarzenia, właściciel lub 
opiekun musi wykazać, że odnośne osoby, 
takie jak kierownik wylęgarni lub dostawca 
pasz, zostały poinformowane o 
stwierdzonym niedociągnięciu.

Or. en
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Uzasadnienie

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.

Poprawkę złożyli Caroline Lucas, Carl Schlyter

Poprawka 44
Załącznik III, punkt 2, akapit 2

Ponadto właściwy organ może nakazać 
zmniejszenie maksymalnego zagęszczenia 
hodowli w odniesieniu do przedmiotowych 
zakładów lub jednostek zakładów w taki 
sposób, by osiągnięto poziom pozwalający 
na usunięcie niedociągnięcia, zwykle do 
zagęszczenia hodowli na poziomie między 
30 a 38 kilogramów żywej masy, jeśli 
kontrola ujawni, że wymogi 
wyszczególnione w załączniku II nie są 
przestrzegane, lub kiedy otrzymuje 
informacje określone w pkt 3 załącznika 
IV wskazujące na poważne niedociągnięcie 
bądź kiedy otrzymuje drugą informację o 
niedociągnięciu wcześniej 
sygnalizowanym w tym samym zakładzie. 
Właściwy organ informuje właściciela lub 
opiekuna o podjętej decyzji, a w
szczególności o chwili, od której 
zmniejszenie zagęszczenia hodowli zacznie 
obowiązywać. 

Ponadto właściwy organ może nakazać 
zmniejszenie maksymalnego zagęszczenia 
hodowli w odniesieniu do przedmiotowych 
zakładów lub jednostek zakładów w taki 
sposób, by osiągnięto poziom pozwalający 
na usunięcie niedociągnięcia, zwykle do 
zagęszczenia hodowli na poziomie 20
kilogramów żywej masy, jeśli kontrola 
ujawni, że wymogi wyszczególnione w 
załączniku II nie są przestrzegane, lub 
kiedy otrzymuje informacje określone w 
pkt 3 załącznika IV wskazujące na 
poważne niedociągnięcie bądź kiedy 
otrzymuje drugą informację o 
niedociągnięciu wcześniej 
sygnalizowanym w tym samym zakładzie. 
Właściwy organ informuje właściciela lub 
opiekuna o podjętej decyzji, a w 
szczególności o chwili, od której 
zmniejszenie zagęszczenia hodowli zacznie 
obowiązywać. 

Or. en

Uzasadnienie

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.
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Poprawkę złożył John Bowis

Poprawka 45
Załącznik III, punkt 3, litera b)

(b) lekarz weterynarii pracujący w 
zakładzie wydał korzystną opinię o tym 
wniosku.

(b) lekarz weterynarii z urzędu opiekujący 
się tym zakładem wydał korzystną opinię o 
tym wniosku.

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawkę złożyli Caroline Lucas, Carl Schlyter

Poprawka 46
Załącznik IV, punkt 1, akapit 1

1. W rzeźni każda wysyłka musi być 
przedmiotem, pod nadzorem urzędowego 
lekarza weterynarii, kontroli 
przeprowadzanej na reprezentatywnej 
próbie co najmniej 200 kurcząt w celu 
ujawnienia ewentualnego zapalenia skóry 
w okolicach opuszki podeszwowej, 
ustanawiając ocenę punktową zgodnie z 
pkt 4. 

1. W rzeźni każda wysyłka musi być 
przedmiotem, pod nadzorem urzędowego 
lekarza weterynarii, kontroli 
przeprowadzanej na reprezentatywnej 
próbie co najmniej 200 kurcząt w celu 
ujawnienia ewentualnego zapalenia skóry 
w okolicach opuszki podeszwowej i 
pęcherzyków na piersi, ustanawiając ocenę 
punktową zgodnie z pkt 4. 

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawkę złożyli Caroline Lucas, Carl Schlyter

Poprawka 47
Załącznik IV, punkt 3, tabela, kolumna 2

Punktacja lub wartość procentowa Punktacja lub wartość procentowa
50 punktów 30 punktów
1 % plus 0,06 % pomnożone przez wiek 
stada przy uboju w dniach

1 % plus 0,04 % pomnożone przez wiek 
stada przy uboju w dniach
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Or. en

Uzasadnienie

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.

Poprawkę złożył by John Bowis 

Poprawka 48
Załącznik IV, punkt 4, akapit 2, ustęp 1 a (nowy)

Na podstawie szczegółowego opisu i zdjęć 
uszkodzeń w każdej z grup Komisja 
ujednolica klasyfikację na terenie UE.  

Or. en

Uzasadnienie

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.

Poprawkę złożył John Bowis

Poprawka 49
Załącznik V, litera d)

(d) opieki nad kurczętami w nagłych 
wypadkach, procedury uśmiercania i uboju 
w nagłych wypadkach.

(d) rozpoznania symptomów choroby, 
leczenia i opieki nad kurczętami w nagłych 
wypadkach, procedury uśmiercania i uboju 
w nagłych wypadkach.

Or. en

Uzasadnienie

Training should include recognition of common signs of disease.


