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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0915/2009 af Ingrid E. Newkirk, nederlandsk statsborger, på vegne af 
Stichting PETA Nederland, om de forhold, hvorunder slagtekyllinger lever

1. Sammendrag

Andrageren anmoder Europa-Parlamentet om at ændre direktivet om belægningsgraden for 
slagtekyllinger, således at arealet pr. kylling øges. Hun anfører, at de nuværende 
ændringsforslag til direktivet kun tillader et areal pr. kylling på størrelse med et stykke A4-
papir (ca. 20 x 30 cm). Hun henviser tillige til kyllingers intelligens og sociale liv og de 
lidelser, de påføres på grund af den grusomme måde, hvorpå de bliver slagtet.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 22. oktober 2009). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 21. januar 2010.

"Andrageren kræver ændringer af Rådets direktiv 2007/43/EF om minimumsforskrifter for 
beskyttelse af slagtekyllinger, særlig hvad kravene til maksimal belægningsgrad angår.

Andrageren henviser til EU's arbejde med et nyt direktiv om beskyttelse af slagtekyllinger.
Det bør bemærkes, at Rådets direktiv 2007/43/EF1 om minimumsforskrifter for beskyttelse af 
slagtekyllinger trådte i kraft allerede i 2007 og skal være gennemført i alle medlemsstaters 
nationale lovgivning senest i juni 2010.

Med dette direktiv fastsættes der for første gang vigtige regler for slagtekyllingers velfærd 
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under hensyntagen til den nyeste videnskabelige udvikling på området. Formålet med 
direktivet er især at begrænse overbelægningen i kyllingebedrifter ved at fastsætte en 
maksimal belægningsgrad, som på intet tidspunkt må overstige 33 kg/m2. Uanset denne 
bestemmelse kan medlemsstaterne imidlertid bestemme, at kyllinger kan holdes med en 
højere belægningsgrad på op til 42 kg/m2 under overholdelse af strengere dyrevelfærdskrav.
Direktivet indeholder desuden betydelige forbedringer af dyrevelfærden og et styrket tilsyn 
med bedrifter og slagterier samt forskellige krav til bl.a. lys, temperatur, luftkvalitet og 
strøelse.

Andrageren henviser også til velfærdsproblemer som følge af slagtekyllingers hurtige vækst 
samt forholdene under slagtningen af disse dyr. Det bør i den forbindelse bemærkes, at 
Kommissionen, som det fremgår af ovennævnte direktiv, har anmodet om to videnskabelige 
udtalelser fra Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet. Den første udtalelse omhandler 
genetiske parametres betydning for slagtekyllingers velfærd, og den anden vedrører 
velfærdsaspekter af pasning og husning af bedsteforældre- og forældreflokke, der opdrættes 
og holdes med henblik på avl. Kommissionen vil orientere Europa-Parlamentet og Rådet om 
disse spørgsmål og om nødvendigt fremsætte relevante lovgivningsforslag. I Rådets nyligt 
vedtagne forordning (EF) nr. 1099/20091 om beskyttelse af dyr på aflivningstidspunktet tages 
der højde for den nyeste videnskabelige udvikling med henblik på at sikre en bedre 
dyrevelfærd på slagterierne, også for slagtekyllinger. I forbindelse med det 
fællesskabsfinansierede forskningsprojekt om velfærdskvalitet "Welfare Quality" blev der 
udarbejdet protokoller med henblik på at vurdere velfærden hos opdrættede dyr, herunder 
slagtekyllinger, på bedrifter og ved slagtning ved hjælp af indikatorer, der er baseret på 
dyrene, og sikre forbrugerne lettilgængelig og forståelig information. Projektets resultater vil 
blive vurderet i forbindelse med Kommissionens fremtidige arbejde på området.

Konklusion

Kommissionen lægger stor vægt på dyrevelfærd, og der er blevet indført specifikke regler og 
iværksat initiativer for at sikre slagtekyllingers velfærd. Kommissionen har desuden for nylig 
vedtaget en rapport2, hvori den beskriver en række muligheder for dyrevelfærdsmærkning. 
Det overordnede mål for politikken på dette område er at gøre det lettere for forbrugerne at 
finde frem til og vælge dyrevenlige produkter og dermed give producenterne et økonomisk 
incitament til at forbedre dyrevelfærden."
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