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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

The farming of chickens for meat production is one of the most intensive farming systems 
with challenges for both the welfare and health of the chickens. This sector is not covered by 
specific Community legislation; only the general requirements of Directive 98/58/EC 
concerning the protection of animals kept for farming purposes apply. Consumers are also 
increasingly aware and concerned with standards of animal protection.

The Commission has therefore put forward a proposal for a directive laying down minimum 
requirements for the keeping of these chickens.

The proposal lays down requirements to be met by the establishments, dividing them into two 
categories: 
1. Establishments with a stocking density of chickens of maximum 30kg per square metre 

live weight. 
2. For establishments with a stocking density not exceeding 38kg per square metre live 

weight more extensive requirements are set out.

Training and guidance has to be provided for personnel at the establishments. The 
establishments are to be monitored and records are to be kept, with a procedure of non-
compliance to be used if needed. Monitoring and follow-up will also take place at the 
slaughterhouse, with a scoring system for mortality and foot disease (foot pad dermitis) on the 
controlled chickens.

Your draftsman welcomes the Commission proposal to deal with the welfare problems 
associated with chickens kept for meat production.

There are however three areas, where he would like to propose some changes: the stocking 
density of the chickens, the scoring system proposed and the issue of castration and beak 
trimming.

I. Stocking density

Behaviour and leg disorder studies clearly show that high stocking density above 25kg per 
square metre, lead to serious welfare problems, as the restriction of movement causes foot pad 
dermatitis, leg problems, breast blisters, restriction of normal behaviour, and ultimately high 
mortality rates. The Scientific Committee on animal Health and Animal welfare conclude in 
its rapport from 2000, "The welfare of Chickens Kept for meet Production" on page 66:

It is clear from the behaviour and leg disorder studies that the stocking density must be 25 kg 
per square metre or lower for major welfare problems to be largely avoided and that above 30 
kg per square metre, even with very good environmental control systems, there is a steep rise 
in the frequency of serious problems. . 

Your draftsman therefore proposes for the stocking density to be reduced to 25 kg live weight 
per square metre. If the owner or the keeper complies with the requirements set out in the 
Annex II, the stocking density can bee extended to 30 kg live weight per square metre.



PE 362.612v02-00 4/16 AD\591650SK.doc

SK

II. Scoring system

At slaughter samples from the feet of the chickens are taken and checked for the occurrence 
of foot pad dermatitis, establishing a scoring. If the score exceeds 50 points the official 
veterinary shall notify the owner or keeper of that establishment.

Foot pad dermatitis is a major welfare problem and should be avoided if at all possible. 
According to the experience from a couple of member states there is no need for the score to 
exceed 40 points. Your draftsman therefore proposes the acceptable score to be changed to 40 
points. 

III. Beak trimming

The Proposal allows beak trimming. If the stocking density is reduced the problems 
motivating the trimming; feather pecking and cannibalism diminish automatically. The 
mutilation of all livestock is undesirable and beak trimming should be avoided if at all 
possible. However in some systems it may currently be necessary. Where the operation is 
performed correctly, it can help to avoid serious problems. Nevertheless, the ultimate aim 
should be the avoidance of beak trimming. The industry should be urged to seek a practicable 
and workable solution to the problem of feather pecking and cannibalism without the need for 
beak trimming. 

Conclusions

Good farm management and practices help improve the health and welfare of the animals as 
well as preventing diseases. Consumers are increasingly concerned with animal welfare 
issues, making improved welfare standards an important competitive advantage for the 
chicken industry. Farmers who put an effort into improving the welfare of chickens should be 
encouraged and not be disadvantaged by those who are negligent about animal welfare. The 
Proposed Directive is therefore an important step in raising the welfare standards for chickens 
for meat production in the Community as a whole.

POZMEŇUJÚCE A DOPŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín vyzýva Výbor pre 
poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka, aby ako gestorský výbor začlenil do svojej správy tieto 
pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

Text navrhnutý Komisiou Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 
Parlamentu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1
Citácia 1

so zreteľom na Zmluvu o založení 
Európskeho spoločenstva, najmä na jej 
článok 37,

so zreteľom na Zmluvu o založení 
Európskeho spoločenstva, najmä na jej 
články 37 a 152,
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Odôvodnenie

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. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2
Úvodné ustanovenie 10

Pri zavádzaní pravidiel ochrany kureniec 
chovaných na produkciu mäsa treba 
zachovávať rovnováhu medzi rôznymi 
zohľadňovanými aspektmi súvisiacimi s 
priaznivými životnými podmienkami a 
zdravím zvierat, hospodárskymi a 
sociálnymi náhľadmi a dosahmi na životné 
prostredie.

Pri zavádzaní pravidiel ochrany kureniec 
chovaných na produkciu mäsa treba 
zachovávať rovnováhu medzi rôznymi 
zohľadňovanými aspektmi súvisiacimi s 
priaznivými životnými podmienkami a 
zdravím zvierat, hospodárskymi a 
sociálnymi náhľadmi a dosahmi na
bezpečnosť potravín a životné prostredie.

Odôvodnenie

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.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3
Článok 1 bod a

a) chovné zariadenia s počtom kureniec 
nižším ako 100 kusov, 

a) chovné zariadenia s počtom kureniec 
spravidla nižším ako 100 kusov,

Odôvodnenie

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.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4
Článok 1 bod b

b) chovné zariadenia s chovnými 
kurencami, 

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Breeding stocks should be included in the scope of the directive. 
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5
Článok 3 odsek 2

2. Členské štáty zabezpečia, aby hustota 
zástavu kureniec na meter štvorcový 
využiteľnej plochy („hustota zástavu“) v 
zariadeniach alebo osobitných jednotkách 
zariadenia nebola vyššia ako 30 
kilogramov živej hmotnosti.

2. Členské štáty zabezpečia, aby hustota 
zástavu kureniec na meter štvorcový 
využiteľnej plochy („hustota zástavu“) v 
zariadeniach alebo osobitných jednotkách 
zariadenia nebola vyššia ako 25 
kilogramov živej hmotnosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6
Článok 3 odsek 3 pododsek 1

3. Odchylne od odseku 2 môžu členské 
štáty umožniť chov kureniec pri hustote 
zástavu nepresahujúcej 38 kilogramov
živej hmotnosti v zariadeniach alebo 
osobitných jednotkách zariadenia za 
podmienky, že majiteľ alebo správca 
zariadenia okrem plnenia požiadaviek 
stanovených v prílohe I postupuje zároveň 
v súlade s požiadavkami stanovenými v 
prílohe II.

3. Odchylne od odseku 2 môžu členské 
štáty umožniť chov kureniec pri hustote 
zástavu nepresahujúcej 30 kilogramov
živej hmotnosti v zariadeniach alebo 
osobitných jednotkách zariadenia za 
podmienky, že majiteľ alebo správca 
zariadenia okrem plnenia požiadaviek 
stanovených v prílohe I postupuje zároveň 
v súlade s požiadavkami stanovenými v 
prílohe II.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7
Článok 4 odsek 3

3. Členské štáty zabezpečia zavedenie 
systému kontroly a schvaľovania 
odborných školení. Je potrebné, aby 
majiteľ alebo správca chovu kureniec bol 
zároveň držiteľom osvedčenia uznávaného 
príslušným orgánom členského štátu, ktorý 
potvrdzuje absolvovanie tohto odborného 
školenia alebo získanie skúseností 
rovnocenných takémuto školeniu.

3. Členské štáty zabezpečia zavedenie 
systému kontroly a schvaľovania 
odborných školení vrátane nezávislého 
posúdenia znalostí osôb uvedených v 
odseku 1 bode a). Je potrebné, aby majiteľ 
alebo správca chovu kureniec bol zároveň 
držiteľom osvedčenia uznávaného 
príslušným orgánom členského štátu, ktorý 
potvrdzuje absolvovanie tohto odborného 
školenia alebo získanie skúseností 
rovnocenných takémuto školeniu.

Odôvodnenie

Training courses must result in measurable improvements in competence.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8
Článok 6 odsek 1 pododsek 1

1. Do piatich rokov odo dňa prijatia tejto 1. Do dvoch rokov odo dňa prijatia tejto 
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smernice členské štáty predložia Komisii 
zhrnutie údajov zozbieraných podľa bodov 
1 a 2 prílohy IV. 

smernice členské štáty predložia Komisii 
zhrnutie údajov zozbieraných podľa bodov 
1 a 2 prílohy IV. 

Na základe týchto údajov, ako aj
vedeckého stanoviska Európskeho úradu 
pre bezpečnosť potravín predloží Komisia 
Európskemu parlamentu a Rade správu o 
vplyve genetických parametrov na 
identifikované nedostatky spôsobujúce 
zhoršenie životných podmienok kureniec. 
V prípade potreby sa spolu s touto správou 
predložia aj návrhy príslušných právnych
predpisov.

Na základe vedeckého stanoviska 
Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín 
a najneskôr štyri roky odo dňa prijatia 
tejto smernice predloží Komisia 
Európskemu parlamentu a Rade správu o 
vplyve genetických parametrov na 
identifikované nedostatky, ako aj všetky 
aspekty zdravia spôsobujúce zhoršenie 
životných podmienok v chovoch brojlerov 
a chovných kureniec .V prípade potreby sa 
spolu s touto správou predložia aj návrhy 
príslušných právnych predpisov. Správa a 
návrhy právnych predpisov by mali 
prihliadať na zlepšené umiestnenie a 
genetické vybavenie brojlerov, stratu 
genetickej rozmanitosti u chovných 
kureniec a kvalitné životné podmienky, v 
ktorých vyrastajú rodičovské jedince 
vrátane analýzy nákladov a výnosov pri 
používaní rôznych plemien chovných 
kureniec so zreteľom na zdravie zvierat, 
odolnosť voči ochoreniam a potrebné 
používanie biocídov a veterinárskych 
liekov, a mala by zohľadniť alternatívy 
ako napríklad chovné jedince uznaného 
pomaly rastúceho plemena, obmedzenia 
prírastku hmotnosti jedinca na deň, 
minimálny vek na porážku kureniec alebo 
zákaz používania brojlerov, ktoré 
pochádzajú z rodičovských jedincov, ktoré 
treba kŕmiť v obmedzenej miere.

Odôvodnenie

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.

It has been clear for a long time that the generic parameters play a very important role in the 
welfare problems of broilers. 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. This amendment sets tighter deadlines for the collection of data and sets a 
deadline for the Commission to submit a report and legislative proposals.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9
Článok 6 odsek 2

2. V súlade s postupom uvedeným v článku 
9 určí Komisia do dvoch rokov od prijatia 
tejto smernice formát predkladania údajov 
podľa odseku 1.  

2. V súlade s postupom uvedeným v článku 
9 určí Komisia do jedného roku od prijatia 
tejto smernice formát predkladania údajov 
podľa odseku 1.  

Odôvodnenie

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.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10
Príloha I, bod 2

2. Je potrebné zabezpečiť nepretržitú 
dostupnosť krmiva, pričom ho kurencom 
nemožno odobrať viac ako 12 hodín pred 
plánovaným časom porážky. 

2. Je potrebné zabezpečiť nepretržitú 
dostupnosť krmiva alebo pravidelné 
kŕmenie, pričom ho kurencom nemožno 
odobrať viac ako 12 hodín pred 
plánovaným časom porážky. 

Odôvodnenie

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.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11
Príloha I, bod 3

3. Všetky kurence musia mať stály prístup 
k podstielke so suchým a sypkým 
povrchom. 

3. Všetky kurence musia mať stály prístup 
k podstielke so suchým a sypkým 
povrchom hygienického charakteru, 
vhodného materiálu a štruktúry, ktorej 
priemernú hĺbku treba udržiavať 
najmenej na 5 cm.
Po vyprázdnení budovy sa musí celá 
podstielka odstrániť, musia sa vykonať 
náležité sanitárne opatrenia (vyčistenie 
a dezinfekcia) a nové kurence je potrebné 
umiestniť na čerstvú podstielku.

Odôvodnenie

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.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12
Príloha I, bod 4

4. Je potrebné zabezpečiť dostatočné 
vetranie zabraňujúce prehrievaniu a 
podľa potreby kombinovaním vetrania a 
vykurovania zabezpečovať absorpciu 
vlhkosti.

4. Zariadenie je vybavené systémami 
vetrania, vykurovania a ochladzovania .
Majiteľ alebo správca zariadenia zaistí, že 
návrh, konštrukcia a prevádzka každej 
jednotky zariadenia zabezpečí, aby:
a) koncentrácia NH3 nepresahovala 
hladinu 15 ppm a koncentrácia CO2
nepresahovala hladinu 3000 ppm pri 
realizácii merania v úrovni hláv kureniec, 
b) v prípade vonkajšej teploty meranej v 
tieni presahujúcej 30° C nepresahovala 
vnútorná teplota uvedenú vonkajšiu 
teplotu o viac ako 3° C;
c) v prípade vonkajšej teploty nižšej ako 
10° C nepresahovala relatívna vlhkosť vo 
vnútri jednotky zariadenia 70 %.
Systémy vetrania, vykurovania a 
ochladzovania sa budú pravidelne 
kontrolovať.

Odôvodnenie

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.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13
Príloha I, bod 6

6. Počas doby s osvetlením musí byť vo 
všetkých budovách osvetlenie s intenzitou 
najmenej 20 lux v úrovni očí kureniec, 
osvetľujúce celú plochu poschodia. V 
prípade potreby možno na základe 
odporúčania veterinárneho lekára povoliť 
dočasné zníženie intenzity osvetlenia.  

6. Počas doby s osvetlením musí byť vo 
všetkých budovách osvetlenie s 
priemernou intenzitou nameranou v 
úrovni očí kureniec najmenej 50 luxov, 
ktorá nesmie nikdy klesnúť pod úroveň 20 
luxov, a toto osvetlenie musí pokrývať 
celú plochu poschodia. Používajú sa len 
svetelné zdroje s frekvenciami bez 
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blikania. V prípade potreby možno na 
základe odporúčania veterinárneho lekára 
povoliť dočasné zníženie intenzity 
osvetlenia 

Odôvodnenie

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

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.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14
Príloha I, bod 7

7. Je potrebné, aby počas troch dní od 
umiestnenia kureniec do budovy a do troch 
dní pred plánovaným časom porážky 
osvetlenie fungovalo v 24 hodinovom 
rytme (noc a deň) vrátane časových období 
zatemnenia trvajúcich celkovo najmenej 8 
hodín, v rámci ktorých aspoň jedno 
neprerušované obdobie zatemnenia trvá 
najmenej 4 hodiny.

7. Je potrebné, aby počas troch dní od 
umiestnenia kureniec do budovy a do troch 
dní pred plánovaným časom porážky 
osvetlenie fungovalo v 24 hodinovom 
rytme (noc a deň) vrátane časových období 
zatemnenia trvajúcich celkovo najmenej 8 
hodín, v rámci ktorých aspoň jedno 
neprerušované obdobie zatemnenia trvá 
najmenej 6 hodín.  

Odôvodnenie

Following the recommendation of the European Convention.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15
Príloha I bod 7 a (nový)

Oživenie prostredia
7a. Prostredie sa má oživiť napr. balíkmi 
slamy, hlúbovou zeleninou alebo voľne 
roztrúseným zrnom.

Odôvodnenie

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.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16
Príloha I bod 9 a (nový)

9a. Príslušný orgán vykoná kontrolu 
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aspoň raz do roka.

Odôvodnenie

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17
Príloha I, bod 10

10. Po každej depopulácii a pred 
naskladnením nového kŕdľa hydiny do 
danej jednotky treba časti budov, vybavení 
alebo nástrojov prichádzajúcich do styku s 
kurencami dôkladne očistiť a dezinfikovať.

10. Po každom vyprázdnení budovy a pred 
umiestnením nového kŕdľa hydiny do danej 
jednotky treba časti budov, vybavení alebo 
nástrojov prichádzajúcich do styku s 
kurencami dôkladne očistiť a dezinfikovať.  
Pri čistení jednotky medzi umiestneniami 
jednotlivých skupín sa odporúča použitie 
systému „all in/all out“.

Odôvodnenie

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.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18
Príloha I, bod 12, odsek 2

S cieľom zabrániť šklbaniu peria a 
kanibalizmu však môžu členské štáty 
povoliť úpravu zobáka v prípade, že tento 
úkon vykoná kvalifikovaný personál na 
kurencoch, ktoré sú mladšie ako 10 dní.  
Okrem toho môžu členské štáty povoliť aj
kastráciu kohútikov. Kastráciu môžu pod 
veterinárnym dozorom uskutočniť len 
zamestnanci, ktorí absolvovali osobitné 
odborné školenie schválené príslušným 
orgánom.

Úpravu zobáka by mali členské štáty 
povoliť iba vtedy, ak všetky ostatné 
opatrenia ako zabrániť šklbaniu peria 
a kanibalizmu zlyhali, a to iba v prípade, 
že to odporučí veterinárny lekár a vykoná 
kvalifikovaný personál na kurencoch, ktoré 
sú mladšie ako 10 dní. Kastrácia kohútikov 
sa zakazuje.

Odôvodnenie

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.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 19
Príloha II bod 1 pododsek 1

1. Majiteľ alebo správca zariadenia 
oboznámi príslušný orgán so svojím 
zámerom využívať hustotu zástavu 
presahujúcu 30 kilogramov živej 
hmotnosti.  

1. Majiteľ alebo správca zariadenia 
oboznámi príslušný orgán so svojím 
zámerom využívať hustotu zástavu 
presahujúcu 25 kilogramov živej 
hmotnosti. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 20
Príloha II, bod 3

3. Majiteľ alebo správca zariadenia 
zabezpečí vybavenie každej jednotky 
zariadenia systémami vetrania, 
vykurovania a ochladzovania, ktorých 
návrh, konštrukcia a prevádzka 
zabezpečujú, aby:

3. Majiteľ alebo správca zariadenia 
zabezpečí vybavenie každej jednotky 
zariadenia systémami vetrania, 
vykurovania a ochladzovania, ktorých 
návrh, konštrukcia a prevádzka 
zabezpečujú, aby:

a) koncentrácia NH3 nepresahovala hladinu 
20 ppm a koncentrácia CO2 nepresahovala 
hladinu 3000 ppm pri realizácii merania v 
úrovni hláv kureniec, 

a) koncentrácia NH3 nepresahovala hladinu 
15 ppm a koncentrácia CO2 nepresahovala 
hladinu 3000 ppm pri realizácii merania v 
úrovni hláv kureniec, 

b) v prípade vonkajšej teploty meranej v 
tieni presahujúcej 30° C nepresahovala 
vnútorná teplota uvedenú vonkajšiu 
teplotu o viac ako 3° C;

b) vnútorná teplota nepresahovala 35° C;

c) v prípade poklesu vonkajšej teploty pod 
10° C nepresahovala relatívna vlhkosť 
vnútri jednotky zariadenia 70 %.

c) relatívna vlhkosť vzduchu vnútri 
jednotky zariadenia nepresahovala 70 %.

Odôvodnenie

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.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 21
Príloha III, bod 1, úvodná časť

1. Príslušný orgán vykoná kontroly, v 
rámci ktorých overí:

1. Príslušný orgán vykoná kontroly aspoň 
raz do roka, v rámci ktorých overí:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 22
Príloha III, bod 2

2. Na základe kontroly vykonanej v súlade 2. Na základe kontroly vykonanej v súlade 
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s bodom 1 tejto prílohy, na základe ktorej 
bolo odhalené nedodržanie požiadaviek 
uvedených v prílohe II alebo na základe 
oznámenia podľa bodu 3 prílohy IV môže 
príslušný orgán od majiteľa alebo správcu 
zariadenia vyžadovať odstránenie 
prevažujúcich faktorov v zariadení, ktoré 
pravdepodobne prispeli k vzniku 
ohlásených nedostatkov. V takomto 
prípade majiteľ alebo správca zariadenia 
predloží akčný plán potvrdený 
veterinárnym lekárom zodpovedným za 
dané zariadenie. 

s bodom 1 tejto prílohy, na základe ktorej 
bolo odhalené nedodržanie požiadaviek 
uvedených v prílohe II alebo na základe 
oznámenia podľa bodu 3 prílohy IV môže 
príslušný orgán od majiteľa alebo správcu 
zariadenia vyžadovať odstránenie 
prevažujúcich faktorov v zariadení, ktoré 
pravdepodobne prispeli k vzniku 
ohlásených nedostatkov. V takomto 
prípade majiteľ alebo správca zariadenia 
predloží akčný plán potvrdený úradným 
veterinárnym lekárom zodpovedným za 
dané zariadenie.

V prípade zistenia nedodržiavania 
požiadaviek uvedených v prílohe II alebo v 
prípade prijatia oznámenia podľa bodu 3 
prílohy IV informujúcom o závažnom 
nedostatku alebo prijatia opätovného 
oznámenia o konkrétnom nedostatku 
týkajúceho sa príslušného zariadenia môže 
príslušný orgán nariadiť aj zníženie 
maximálnej hustoty zástavu príslušných 
zariadení alebo ich jednotiek v rozsahu 
primeranom na nápravu nedostatku, 
obyčajne v rozmedzí hustoty zástavu od 30 
do 38 kilogramov živej hmotnosti.  
Príslušný orgán majiteľovi alebo správcovi 
zariadenia oznámi prijaté rozhodnutie a 
predovšetkým termín uplatnenia zníženia 
hustoty zástavu. 

V prípade zistenia nedodržiavania 
požiadaviek uvedených v prílohe II alebo v 
prípade prijatia oznámenia podľa bodu 3 
prílohy IV informujúcom o závažnom 
nedostatku alebo prijatia opätovného 
oznámenia o konkrétnom nedostatku 
týkajúceho sa príslušného zariadenia môže 
príslušný orgán nariadiť aj zníženie 
maximálnej hustoty zástavu príslušných 
zariadení alebo ich jednotiek v rozsahu 
primeranom na nápravu nedostatku, 
obyčajne v rozmedzí hustoty zástavu od 25 
do 30 kilogramov živej hmotnosti.  
Príslušný orgán majiteľovi alebo správcovi 
zariadenia oznámi prijaté rozhodnutie a 
predovšetkým termín uplatnenia zníženia 
hustoty zástavu. 

Príslušný orgán však môže rozhodnúť o 
tom, že hustota zástavu sa nemusí znížiť v 
prípade, že majiteľ alebo správca 
zariadenia poskytne vysvetlenie 
výnimočného charakteru nedostatku alebo 
zdôvodní, že príčiny tohto nedostatku sú 
mimo rámca ich kontroly. V takomto 
prípade majiteľ a správca zariadenia 
preukáže, že príslušné osoby, napríklad 
prevádzkovateľa liahne alebo dodávateľa 
krmiva informoval o výskyte nedostatku so 
zámerom zabrániť jeho opätovnému 
výskytu.

Príslušný orgán však môže rozhodnúť o 
tom, že hustota zástavu sa nemusí znížiť v 
prípade, že majiteľ alebo správca 
zariadenia poskytne vysvetlenie 
výnimočného charakteru nedostatku. V 
takomto prípade majiteľ a správca 
zariadenia preukáže, že príslušné osoby, 
napríklad prevádzkovateľa liahne alebo 
dodávateľa krmiva informoval o výskyte 
nedostatku so zámerom zabrániť jeho 
opätovnému výskytu.

Odôvodnenie

The action plan to remedy deficiencies should be endorsed by an official veterinarian.
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The reason for the competent authority to not reduce stocking density should be limited to 
exceptional circumstances that can be corrected.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 23
Príloha III, bod 3, bod b)

b) veterinárny lekár zodpovedný za dané 
zariadenie poskytol priaznivé stanovisko v 
súvislosti s uvedenou žiadosťou 
majiteľa/správcu zariadenia.

b) úradný veterinárny lekár zodpovedný za 
dané zariadenie poskytol priaznivé 
stanovisko v súvislosti s uvedenou 
žiadosťou majiteľa/správcu zariadenia.

Odôvodnenie

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 24
Príloha IV, bod 1, pododsek 1

1. Každá zásielka kureniec bude na bitúnku 
pod dozorom úradného veterinárneho 
lekára podrobená kontrole reprezentatívnej 
vzorky najmenej 200 kureniec, ktorá sa 
bude zameriavať na odhalenie výskytu 
dermatitídy spodnej časti behákov so 
zavedením hodnotenia v súlade s bodom 4.  

1. Každá zásielka kureniec bude na bitúnku 
pod dozorom úradného veterinárneho 
lekára podrobená kontrole reprezentatívnej 
vzorky najmenej 200 kureniec, ktorá sa 
bude zameriavať na odhalenie výskytu 
dermatitídy spodnej časti behákov 
a opuchov na hrudi so zavedením 
hodnotenia v súlade s bodom 4.  

Odôvodnenie

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 25
Príloha IV bod 3, tabuľka 1 riadok 1

Dermatitída spodnej časti behákov 50 
bodov

Dermatitída spodnej časti behákov 40 
bodov

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 26
Príloha IV, bod 4, pododsek 1, Skupina 2

Skupina 2: s kritickými léziami na spodnej 
časti beháka.

Skupina 2: s kritickými léziami na spodnej 
časti beháka a (alebo) opuchmi na hrudi
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 27
Príloha IV, bod 4, pododsek 2, odsek 1a (nový)

Podrobný opis a fotografie lézií pre každú 
skupinu poskytne Komisia, aby sa 
zaručila jednotná klasifikácia v celej EÚ. 

Odôvodnenie

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.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 28
Príloha V, bod d

d) núdzovú starostlivosť o kurence a ich 
núdzové zabíjanie a utrácanie.

d) rozpoznanie symptómov choroby, 
liečbu, ako aj núdzovú starostlivosť o 
kurence a ich núdzové zabíjanie a 
utrácanie.

Odôvodnenie

Training should include recognition of common signs of disease.
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