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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ændringsforslag af Caroline Lucas, Carl Schlyter

Ændringsforslag 5
Henvisning 1

under henvisning til traktaten om oprettelse 
af Det Europæiske Fællesskab, særlig
artikel 37,

under henvisning til traktaten om oprettelse 
af Det Europæiske Fællesskab, særlig 
artikel 37 og 152,

Or. en

Begrundelse

Forøger man dyrevelfærden for kyllinger ved at gå over til mindre intensivt opdræt og 
anvende mere modstandsdygtige racer, mindsker man behovet for at anvende 
veterinærmedicin, fodertilsætningsstoffer og biocider. Direktivets bestemmelser bør således 
også have en positiv indvirkning på fødevaresikkerheden og folkesundheden. Der bør derfor 
anvendes et dobbelt retsgrundlag. 
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Ændringsforslag af Caroline Lucas, Carl Schlyter

Ændringsforslag 6
Betragtning 10

(10) Ved fastsættelsen af forskrifter til 
beskyttelse af slagtekyllinger bør der 
opretholdes en ligevægt mellem de 
forskellige aspekter, der skal tages i 
betragtning, herunder dyrevelfærd og 
dyresundhed, økonomiske og sociale 
aspekter og miljøvirkninger.

(10) Ved fastsættelsen af forskrifter til 
beskyttelse af slagtekyllinger bør der 
opretholdes en ligevægt mellem de 
forskellige aspekter, der skal tages i 
betragtning, herunder dyrevelfærd og 
dyresundhed, økonomiske og sociale 
aspekter og indvirkningen på 
fødevaresikkerheden og miljøet.

Or. en

Begrundelse

Forøger man dyrevelfærden for kyllinger ved at gå over til mindre intensivt opdræt og 
anvende mere modstandsdygtige racer, mindsker man behovet for at anvende 
veterinærmedicin, fodertilsætningsstoffer og biocider. Direktivets bestemmelser bør således 
også have en positiv indvirkning på fødevaresikkerheden og folkesundheden.

Ændringsforslag af John Bowis

Ændringsforslag 7
Artikel 1, litra a)

a) bedrifter med under 100 kyllinger a) bedrifter, der normalt har under 100 
kyllinger 

Or. en

Begrundelse

Antallet af kyllinger på en bedrift kan på ethvert givet tidspunkt midlertidigt falde til under 
100. I sådanne tilfælde bør bedriften imidlertid fortsat være omfattet af direktivet. 

Ændringsforslag af Caroline Lucas, Carl Schlyter

Ændringsforslag 8
Artikel 1, litra b)

b) bedrifter med avlskyllinger udgår

Or. en
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Begrundelse

Avlskyllinger bør være omfattet af direktivet.

Ændringsforslag af Caroline Lucas, Carl Schlyter

Ændringsforslag 9
Artikel 3, stk. 2

2. Medlemsstaterne sikrer, at belægningen 
af kyllinger pr. kvadratmeter friareal 
("belægningsgrad") på bedrifter eller 
bedriftsenheder højst udgør 30 kg levende 
vægt.

2. Medlemsstaterne sikrer, at belægningen 
af kyllinger pr. kvadratmeter friareal 
("belægningsgrad") på bedrifter eller 
bedriftsenheder højst udgør 20 kg levende 
vægt.

Or. en

Begrundelse

Dyrevelfærdsproblemerne begynder at vokse fra en belægningsgrad på 20 kg/m2 og opefter.

Ændringsforslag af Caroline Lucas, Carl Schlyter

Ændringsforslag 10
Artikel 3, stk 2 a (nyt)

2a. Der må ikke anvendes avlslinjer med 
en tilvækst på over 40 gram om dagen.

Or. en

Begrundelse

Ensartet udvælgelse af kyllingelinjer med hurtig tilvækst er årsagen til mange af 
velfærdsproblemerne og dyresygdommene samt til problemerne med fødevaresikkerhed.

Ændringsforslag af Caroline Lucas, Carl Schlyter

Ændringsforslag 11
Artikel 3, stk. 3

3. Uanset stk. 2 kan medlemsstaterne 
foreskrive, at kyllinger holdes med en 
belægningsgrad på højst 38 kg levende 
vægt på bedrifter eller bedriftsenheder, 
forudsat at ejeren eller brugeren foruden 
kravene i bilag I opfylder kravene i bilag 
II.

udgår
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Hvis der sker en sådan fravigelse, sikrer 
medlemsstaten følgende:
a) Inspektion, overvågning og opfølgning, 
jf. bilag III og IV, varetages af den 
kompetente myndighed.
b) Den embedsdyrlæge, der er ansvarlig 
for den offentlige kontrol på slagteriet, 
opfylder kravene i bilag IV.

Or. en

Begrundelse

De strenge krav, der skal opfyldes i forbindelse med en fravigelse, bør gælde for alle 
bedrifter. Der er ingen grund til at tolerere højere belægningsgrader. 

Ændringsforslag af Caroline Lucas, Carl Schlyter

Ændringsforslag 12
Artikel 3, stk. 3, afsnit 1

3. Uanset stk. 2 kan medlemsstaterne 
foreskrive, at kyllinger holdes med en 
belægningsgrad på højst 38 kg levende 
vægt på bedrifter eller bedriftsenheder, 
forudsat at ejeren eller brugeren foruden 
kravene i bilag I opfylder kravene i bilag 
II.

3. Uanset stk. 2 kan medlemsstaterne 
foreskrive, at kyllinger holdes med en 
belægningsgrad på højst 25 kg levende 
vægt på bedrifter eller bedriftsenheder, 
forudsat at ejeren eller brugeren foruden 
kravene i bilag I opfylder kravene i bilag 
II.

Or. en

Begrundelse

Dyrevelfærdsproblemerne begynder at vokse fra en belægningsgrad på 20 kg/m2 og opefter. 
En belægningsgrad på 25 kg/m2 kan tolereres, hvis visse betingelser er opfyldt.

Ændringsforslag af John Bowis

Ændringsforslag 13
Artikel 4, stk. 3

3. Medlemsstaterne sikrer, at der oprettes 
et system til kontrol og godkendelse af 
kurser. Kyllingernes ejer eller bruger skal 
være i besiddelse af et bevis, der er 
anerkendt af medlemsstatens kompetente 
myndighed, og som attesterer, at 
vedkommende har gennemgået et sådant 

3. Medlemsstaterne sikrer, at der oprettes 
et system til kontrol og godkendelse af 
kurser, herunder en uafhængig vurdering 
af kompetencen hos de personer, som er 
omtalt i stk. 1, litra a). Kyllingernes ejer 
eller bruger skal være i besiddelse af et 
bevis, der er anerkendt af medlemsstatens 
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kursus eller har erfaringer, der svarer til en 
sådan uddannelse.

kompetente myndighed, og som attesterer, 
at vedkommende har gennemgået et sådant 
kursus eller har erfaringer, der svarer til en 
sådan uddannelse.

Or. en

Begrundelse

Uddannelseskurser skal resultere i en målelig forbedring af kompetencen.

Ændringsforslag af Caroline Lucas, Carl Schlyter

Ændringsforslag 14
Artikel 4, stk. 4

4. Medlemsstaterne kan anerkende, at 
erfaringer fra før den [1. december 2006] 
svarer til have deltaget i sådanne kurser, 
og udsteder beviser, der attesterer dette.

udgår

Or. en

Begrundelse

Erfaringer med de hidtidige metoder inden for opdræt af slagtekyllinger kan ikke sidestilles 
med deltagelse i kurser i dyrevelfærd.

Ændringsforslag af Caroline Lucas, Carl Schlyter

Ændringsforslag 15
Artikel 5, stk. 1, afsnit 1

Senest to år efter vedtagelsen af dette 
direktiv forelægger Kommissionen Europa-
Parlamentet og Rådet en rapport om 
eventuel indførelse af en særlig, 
harmoniseret obligatorisk 
mærkningsordning på fællesskabsplan for 
kyllingekød, kyllingekødsprodukter og 
tilberedt kyllingekød, som angiver, at 
dyrevelfærdsnormerne er overholdt.

Senest to år efter vedtagelsen af dette 
direktiv forelægger Kommissionen Europa-
Parlamentet og Rådet en rapport om 
eventuel indførelse af en særlig, 
harmoniseret obligatorisk 
mærkningsordning på fællesskabsplan for 
kyllingekød, kyllingekødsprodukter og 
tilberedt kyllingekød, som angiver, at 
dyrevelfærdsnormerne er overholdt, 
herunder klare oplysninger om 
produktionsstandarder og mærkning med 
produktets oprindelse.

Or. en
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Begrundelse

Mærkning med produktionsstandarder og fødevarers, især kødprodukters, geografiske 
oprindelse er en forudsætning for, at forbrugerne kan foretage et informeret valg.

Ændringsforslag af John Bowis

Ændringsforslag 16
Artikel 6

1. Senest fem år efter vedtagelsen af dette 
direktiv sender medlemsstaterne 
Kommissionen et sammendrag af de 
oplysninger, der er indsamlet som angivet i 
punkt 1 og 2 i bilag IV.

1. Senest tre år efter vedtagelsen af dette 
direktiv sender medlemsstaterne
Kommissionen et sammendrag af de 
oplysninger, der er indsamlet som angivet i 
punkt 1 og 2 i bilag IV.

På grundlag af disse oplysninger og en 
videnskabelig udtalelse fra Den 
Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet 
forelægger Kommissionen Europa-
Parlamentet og Rådet en rapport om 
genetiske parametres betydning for 
identificerede mangler, der medfører dårlig 
velfærd for slagtekyllinger. Rapporten 
ledsages om fornødent af relevante forslag 
til retsforskrifter.

På grundlag af disse oplysninger og en 
videnskabelig udtalelse fra Den 
Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet 
forelægger Kommissionen Europa-
Parlamentet og Rådet senest fire år efter 
dette direktivs vedtagelse en rapport om 
genetiske parametres betydning for 
identificerede mangler og alle andre 
sundhedsaspekter, der medfører dårlig 
velfærd for slagtekyllinger. Rapporten 
ledsages om fornødent af relevante forslag 
til retsforskrifter.
Rapporten og de eventuelle 
retsaktsforslag skal inddrage såvel 
slagtekyllingernes genetiske egenskaber 
som de velfærdsforhold, hvorunder 
forældreflokkene opdrættes, og bør tage 
hensyn til alternativer såsom opdræt af 
fugle af avlslinjer, der er kendt for at 
vokse langsomt, begrænsning af fuglenes 
tilvækst pr. dag, en mindstealder for 
slagtning og forbud mod anvendelse af 
slagtekyllinger af forældreflokke, der 
kræver restriktiv fodring.

2. Oplysningerne, jf. stk. 1, indsendes i et 
format, der senest to år efter vedtagelsen af 
dette direktiv fastlægges af Kommissionen 
efter proceduren i artikel 9. 

2. Oplysningerne, jf. stk. 1, indsendes i et 
format, der senest et år efter vedtagelsen af 
dette direktiv fastlægges af Kommissionen 
efter proceduren i artikel 9. 

Or. en
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Begrundelse

Det har længe været klart, at de genetiske parametre spiller en meget vigtig rolle for 
slagtekyllingers velfærdsproblemer. Med denne ændring sættes der strammere tidsfrister for 
indsamlingen af data, ligesom der fastsættes en frist for Kommissionens rapport og 
lovgivningsforslag. 

Ændringsforslag af Caroline Lucas, Carl Schlyter

Ændringsforslag 17
Artikel 6, stk. 1

1. Senest fem år efter vedtagelsen af dette 
direktiv sender medlemsstaterne 
Kommissionen et sammendrag af de 
oplysninger, der er indsamlet som angivet i 
punkt 1 og 2 i bilag IV.

1. Senest fem år efter vedtagelsen af dette 
direktiv sender medlemsstaterne 
Kommissionen et sammendrag af de 
oplysninger, der er indsamlet som angivet i 
punkt 1 og 2 i bilag IV.

På grundlag af disse oplysninger og en 
videnskabelig udtalelse fra Den 
Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet 
forelægger Kommissionen Europa-
Parlamentet og Rådet en rapport om 
genetiske parametres betydning for 
identificerede mangler, der medfører dårlig 
velfærd for slagtekyllinger. Rapporten 
ledsages om fornødent af relevante forslag 
til retsforskrifter.

På grundlag af en videnskabelig udtalelse 
fra Den Europæiske 
Fødevaresikkerhedsautoritet forelægger 
Kommissionen Europa-Parlamentet og 
Rådet en rapport om genetiske parametres 
betydning for identificerede mangler, der 
medfører dårlig velfærd for kyllinger på 
bedrifter med slagtekyllinger og 
avlskyllinger, for så vidt angår tabet af 
genetisk variation i kyllingeopdræt, 
herunder en cost-benefit-analyse af 
anvendelsen af forskellige avlslinjer med 
hensyn til dyresundhed, 
modstandsdygtighed over for sygdomme 
og nødvendigheden af at anvende biocider 
og veterinærmedicinske produkter. 
Rapporten fremlægges senest 30 måneder 
efter dette direktivs vedtagelse og ledsages 
af relevante forslag til retsforskrifter.

Or. en

Begrundelse

Den ensartede udvælgelse af hurtigtvoksende kyllingelinjer er årsagen til mange af 
velfærdsproblemerne, dyresygdommene og problemerne med fødevaresikkerheden. 
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Ændringsforslag af Kartika Tamara Liotard, Jonas Sjöstedt

Ændringsforslag 18
Artikel 6, stk. 1, afsnit 1

1. Senest fem år efter vedtagelsen af dette 
direktiv sender medlemsstaterne 
Kommissionen et sammendrag af de 
oplysninger, der er indsamlet som angivet i 
punkt 1 og 2 i bilag IV.

1. Senest to år efter vedtagelsen af dette 
direktiv sender medlemsstaterne 
Kommissionen et sammendrag af de 
oplysninger, der er indsamlet som angivet i 
punkt 1 og 2 i bilag IV.

Or. nl

Begrundelse

Fem år er alt for længe. Det bør være muligt for medlemsstaterne at sende Kommissionen et 
sammendrag af de indsamlede oplysninger inden for to år.

Ændringsforslag af Caroline Lucas, Carl Schlyter

Ændringsforslag 19
Artikel 6, stk. 2

2. Oplysningerne, jf. stk. 1, indsendes i et 
format, der senest to år efter vedtagelsen af 
dette direktiv fastlægges af Kommissionen 
efter proceduren i artikel 9. 

2. Oplysningerne, jf. stk. 1, indsendes i et 
format, der senest seks måneder efter 
vedtagelsen af dette direktiv fastlægges af 
Kommissionen efter proceduren i artikel 9.

Or. en

Begrundelse

Indsamlingen af data er i forvejen beskrevet i bilag IV. Tekniske detaljer såsom dataformatet 
bør ikke sinke proceduren unødigt.

Ændringsforslag af Kartika Tamara Liotard, Jonas Sjöstedt

Ændringsforslag 20
Artikel 6, stk 2 a (nyt)

2a. Senest to år efter dette direktivs 
vedtagelse forelægger Kommissionen på 
grundlag af en videnskabelig udtalelse fra 
Den Europæiske 
Fødevaresikkerhedsautoritet om avlens 
indvirkning på velfærden hos 
slagtekyllinger og deres forældreflokke 
Europa-Parlamentet og Rådet et forslag 
til direktiv om forbedring af avl, stalde og 
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pleje for forældreflokke til slagtekyllinger.

Or. nl

Begrundelse

Det fremgår af betragtning 14, at der bør fremlægges en rapport baseret på ny videnskabelig 
dokumentation om slagtekyllingers og deres forældreflokkes velfærd.

Denne nye bestemmelse er en konkret udmøntning af betragtningen. 

Ændringsforslag af John Bowis

Ændringsforslag 21
Bilag I, punkt 2

2. Der skal være permanent adgang til 
foder indtil højst 12 timer før det 
forventede slagtetidspunkt.

2. Der skal foretages måltidsfodring eller 
være permanent adgang til foder indtil 
højst 12 timer før det forventede 
slagtetidspunkt.

Or. en

Begrundelse

Ifølge direktivet skal der være permanent adgang til foder, men flere videnskabelige 
undersøgelser har vist, at måltidsfodring kan være lige så godt, og direktivet bør derfor 
tillade denne mulighed. 

Ændringsforslag af John Bowis

Ændringsforslag 22
Bilag I, punkt 3

3. Alle kyllinger skal have permanent 
adgang til strøelse, der er tør og løs i 
overfladen.

3. Alle kyllinger skal have permanent 
adgang til strøelse, der er tør og løs i 
overfladen, hygiejnisk, af et egnet 
materiale med en passende 
partikelstørrelse og vedligeholdt i et lag på 
mindst 5 centimeters tykkelse i 
gennemsnit.
Hver gang en bygning er blevet tømt, 
fjernes al strøelse, bygningen gøres 
hygiejnisk (rengøres og desinficeres), og 
det næste hold fugle får ny strøelse. 

Or. en
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Begrundelse

Strøelsen bør være mindst 5 cm tyk og være hygiejnisk.

For at forebygge udbrud af smittefarlige sygdomme såsom luftvejssygdomme, fugleinfluenza 
og Newcastle disease, bør biosikkerhedsstandarden på bedrifter med slagtekyllinger være høj. 
Når en bygning er blevet tømt, er det vigtigt, at strøelsen fjernes, og bygningen gøres 
hygiejnisk.

Ændringsforslag af Kartika Tamara Liotard, Jonas Sjöstedt

Ændringsforslag 23
Bilag I, punkt 3

3. Alle kyllinger skal have permanent 
adgang til strøelse, der er tør og løs i 
overfladen.

3. Alle kyllinger skal have permanent 
adgang til strøelse, der er tør og løs i 
overfladen. Strøelsen skal være mindst 5 
cm tyk på tidspunktet for indsættelse af en 
ny kyllingeflok.

Or. nl

Begrundelse

Fem år er alt for længe. Det bør være muligt for medlemsstaterne at sende Kommissionen et 
sammendrag af de indsamlede oplysninger inden for to år.

Ændringsforslag af Caroline Lucas, Carl Schlyter

Ændringsforslag 24
Bilag I, punkt 3

3. Alle kyllinger skal have permanent 
adgang til strøelse, der er tør og løs i 
overfladen.

3. Alle kyllinger skal have permanent 
adgang til strøelse, der er tør og løs i 
overfladen. Strøelsen skal ligge i et lag på 
mindst 5 centimeters tykkelse på det 
tidspunkt, hvor der indsættes en en ny 
flok. Omgivelserne skal fremvise en vis 
variation i form af f.eks. strå, træspåner, 
halmballer, kål eller hele korn spredt ud 
på gulvet.  

Or. en

Begrundelse

Våd strøelse eller strøelse af ringe kvalitet er sammen med belægningsgraden blandt 
hovedårsagerne til slagtekyllingernes velfærdsproblemer, og det bør være et krav, at alle 
bedrifter anvender tilstrækkelige mængder strøelse af god kvalitet. Der er videnskabeligt 
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belæg for at hævde, at et varieret miljø kan øge kyllingernes aktivitetsniveau og dermed 
mindske nogle af velfærdsproblemerne.

Ændringsforslag af Kartika Tamara Liotard, Jonas Sjöstedt

Ændringsforslag 25
Bilag I, punkt 4

4. Der skal være tilstrækkelig ventilation, 
så for høje temperaturer undgås, og - om 
fornødent kombineret med varmesystem-
så fugt fjernes.

4. Bedriften skal være udstyret med 
ventilations-, køle- og varmesystemer, der 
er udformet og indrettet samt anvendes 
således, at:
a) NH3-koncentration ikke overstiger 20 
ppm og CO2-koncentrationen ikke 
overstiger 3 000 ppm målt i kyllingernes 
hovedhøjde
b) indendørstemperaturen er højst 3 °C 
højere end udendørstemperaturen, når 
udendørstemperaturen er over 30 °C i 
skyggen
c) den relative luftfugtighed indenfor i 
bedriftsenheden ikke overstiger 70 %, når 
udendørstemperaturen er under 10 °C.

Or. nl

Begrundelse

Selv hvis den maksimale belægningsgrad målt efter kyllingernes levende vægt overholdes, vil 
der være velfærdsproblemer i forhold til eksempelvis luftkvalitet og -temperatur.

For høje koncentrationer af ammoniak skader kyllingernes helbred. Dette problem hænger 
sammen med kvaliteten af strøelsen (se stillernes andet ændringsforslag).

Graden af luftforurening afhænger bl.a. af effektiviteten af ventilationssystemet, som skal 
holde den korrekte temperatur og holde fugtigheden nede på et forsvarligt niveau.

Disse betingelser vedrørende det miljø, kyllingerne holdes i, er fastlagt i bilag II, men bør 
også indføjes i bilag I, eftersom en maksimal belægningsgrad på 25 kg ikke i sig selv er nok 
til at sikre kyllingernes velfærd.

Ændringsforslag af Caroline Lucas, Carl Schlyter

Ændringsforslag 26
Bilag I, punkt 4

4. Der skal være tilstrækkelig ventilation, 
så for høje temperaturer undgås, og - om 

4. Der skal være tilstrækkelig ventilation, 
så for høje temperaturer undgås, og - om 
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fornødent kombineret med varmesystem-
så fugt fjernes.

fornødent kombineret med varmesystem-
så fugt fjernes. Ventilationsraten skal 
være mindst 4,5 m3 pr. kg kropsvægt og 
time.

Or. en

Ændringsforslag af John Bowis

Ændringsforslag 27
Bilag I, punkt 4

4. Der skal være tilstrækkelig ventilation, 
så for høje temperaturer undgås, og - om 
fornødent kombineret med varmesystem-
så fugt fjernes.

4. Der skal være tilstrækkelig ventilation, 
så for høje temperaturer undgås, og - om 
fornødent kombineret med varmesystem-
så fugt fjernes.
Ejeren eller brugeren sikrer, at alle 
bedriftsenheder er udstyret med 
ventilations-, køle- og varmesystemer, der 
er udformet og indrettet samt anvendes 
således, at:
a) NH3-koncentration ikke overstiger 20 
ppm og CO2-koncentrationen ikke 
overstiger 3 000 ppm målt i kyllingernes 
hovedhøjde
b) indendørstemperaturen er højst 3 °C 
højere end udendørstemperaturen, når 
udendørstemperaturen er over 30 °C i 
skyggen
c) den relative luftfugtighed indenfor i 
bedriftsenheden ikke overstiger 70 %, når 
udendørstemperaturen er under 10 °C.
Der føres tilsyn med ventilations-, køle- og 
varmesystemet. 

Or. en

Begrundelse

Fugt i kombination med høje temperaturer fremmer bakterievæksten, som på sin side 
nedbryder organisk materiale og udvikler ammoniak. Ammoniak i kombination med våd 
strøelse er årsag til mange problemer såsom trædepudedermatitis, smitsomme sygdomme, 
luftvejssygdomme og ascites. For at fjerne disse problemer bør ammoniakniveauet holdes 
under 15ppm under alle forhold. Bestemmelserne i forslagets bilag II, punkt 3, bør derfor 
gælde for alle bedrifter.
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Ændringsforslag af Kartika Tamara Liotard, Jonas Sjöstedt

Ændringsforslag 28
Bilag I, punkt 6

6. I alle bygninger skal der i lysperioderne 
være en lysintensitet på mindst 20 lux målt 
i fuglenes øjenhøjde, og hele gulvarealet 
skal være oplyst. En midlertidig reduktion 
af lysintensiteten kan tillades, når det ifølge 
dyrlægerådgivning er nødvendigt.

6. I alle bygninger skal der i lysperioderne 
være en lysintensitet på mindst 100 lux 
målt i fuglenes øjenhøjde, og hele 
gulvarealet skal være oplyst. En 
midlertidig reduktion af lysintensiteten kan 
tillades, når det ifølge dyrlægerådgivning 
er nødvendigt.

Or. nl

Begrundelse

Selv hvis den maksimale belægningsgrad målt efter kyllingernes levende vægt overholdes, vil 
der fortsat være velfærdsproblemer i forhold til f.eks. lysintensiteten. For lav lysintensitet 
betyder, at kyllingerne bevæger sig mindre og dermed tager hurtigere på i vægt. Et for lavt 
aktivitetsniveau fører til velfærdsproblemer såsom benproblemer. En stor mængde meget lyst 
lys tilskynder til mere bevægelse og er afgørende for kyllingernes overlevelse i deres første 
leveuger.

Ændringsforslag af John Bowis

Ændringsforslag 29
Bilag I, punkt 6

6. I alle bygninger skal der i lysperioderne 
være en lysintensitet på mindst 20 lux målt
i fuglenes øjenhøjde, og hele gulvarealet 
skal være oplyst. En midlertidig reduktion 
af lysintensiteten kan tillades, når det ifølge 
dyrlægerådgivning er nødvendigt.

6. I alle bygninger skal der i lysperioderne 
være en gennemsnitlig lysintensitet på 
mindst 50 lux og aldrig under 20 lux. 
Målingerne skal foretages i fuglenes 
øjenhøjde, og hele gulvarealet skal være 
oplyst. En midlertidig reduktion af 
lysintensiteten kan tillades, når det ifølge 
dyrlægerådgivning er nødvendigt

Or. en

Begrundelse

Lysintensiteten må aldrig være under 20 lux, men det gennemsnitlige niveau skal være højere, 
dvs. 50 lux.

ELLER

Lysintensiteten skal være mindst 100  lux.
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Ændringsforslag af Caroline Lucas, Carl Schlyter

Ændringsforslag 30
Bilag I, punkt 6

6. I alle bygninger skal der i lysperioderne 
være en lysintensitet på mindst 20 lux målt 
i fuglenes øjenhøjde, og hele gulvarealet 
skal være oplyst. En midlertidig reduktion 
af lysintensiteten kan tillades, når det ifølge 
dyrlægerådgivning er nødvendigt.

6. I alle bygninger skal der i lysperioderne 
være en lysintensitet på mindst 100 lux 
målt i fuglenes øjenhøjde, og hele 
gulvarealet skal være oplyst. Der må kun 
anvendes lyskilder med flimmerfrie 
frekvenser. En midlertidig reduktion af 
lysintensiteten kan tillades, når det ifølge 
dyrlægerådgivning er nødvendigt.

Or. en

Begrundelse

Den Videnskabelige Komité for Dyrs Sundhed og Trivsel anbefaler i sin rappor fra marts 
2000 et minimum på 100 lux. Da kyllinger opfatter kunstigt lys anderledes, og flimrende lys 
kan forårsage et højt stressniveau, er denne bestemmelse nødvendig for at forøge 
dyrevelfærden. 

Ændringsforslag af Caroline Lucas, Carl Schlyter

Ændringsforslag 31
Bilag I, punkt 7

7. Fra senest tre dage efter det tidspunkt, 
hvor kyllingerne anbringes i bygningen, 
til tre dage før det forventede 
slagtetidspunkt skal lyset følge en 
døgnrytme og omfatte mørkeperioder på 
mindst 8 timer i alt, heraf mindst én 
uafbrudt mørkeperiode på mindst 4 timer.

7. Lyset skal følge en døgnrytme og 
omfatte mørkeperioder på mindst 8 timer i 
alt, heraf mindst én uafbrudt mørkeperiode 
på mindst 6 timer.

Or. en

Begrundelse

I overensstemmelse med henstillingen i Europarådets konvention.

Ændringsforslag af John Bowis

Ændringsforslag 32
Bilag I, punkt 7

7. Fra senest tre dage efter det tidspunkt, 
hvor kyllingerne anbringes i bygningen, til 

7. Fra senest tre dage efter det tidspunkt, 
hvor kyllingerne anbringes i bygningen, til 
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tre dage før det forventede slagtetidspunkt 
skal lyset følge en døgnrytme og omfatte 
mørkeperioder på mindst 8 timer i alt, 
heraf mindst én uafbrudt mørkeperiode på 
mindst 4 timer.

tre dage før det forventede slagtetidspunkt 
skal lyset følge en døgnrytme og omfatte 
mørkeperioder på mindst 8 timer i alt, 
heraf mindst én uafbrudt mørkeperiode på 
mindst 6 timer.

Or. en

Begrundelse

Når det er mørkt, bør der være en periode på mindst 6 timer unden kunstig belysning. De 
kompetente myndigheder bør kun tillade undtagelser, der er begrundet i sundheds- eller 
velfærdsmæssige hensyn.

Ændringsforslag af John Bowis

Ændringsforslag 33
Bilag I, punkt 7 a (nyt)

Miljøberigelse
7a. Der sørges for miljøberigelse (f.eks. i 
form af halmballer, kålhoveder eller hele 
korn spredt ud på gulvet).

Or. en

Begrundelse

Miljøberigelse er en billig metod til at stimulere fuglenes aktivitetsniveau og give dem 
mulighed for at dække deres adfærdsmæssige behov, hvilket vil give dem større benstyrke.

Ændringsforslag af John Bowis

Ændringsforslag 34
Bilag I, punkt 9 a (nyt)

9a. Den kompetente myndighed foretager 
inspektion mindst en gang om året.

Or. en

Begrundelse

Der bør foretages inspektion af alle bedrifter, ikke kun dem med høje belægningsgrader.
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Ændringsforslag af John Bowis

Ændringsforslag 35
Bilag I, punkt 10

10. Dele af bygninger, udstyr og redskaber, 
som kyllingerne er i berøring med, skal 
rengøres grundigt og desinficeres, hver 
gang bygningen tømmes, og inden der 
indsættes en nyt flok.

10. Dele af bygninger, udstyr og redskaber, 
som kyllingerne er i berøring med, skal 
rengøres grundigt og desinficeres, hver 
gang bygningen tømmes, og inden der 
indsættes en nyt flok. "Alt-ind-alt-ud"-
systemer med grundig rengøring af 
enheden mellem to på hinanden følgende 
grupper anbefales stærkt.

Or. en

Begrundelse

For at forebygge udbrud af smittefarlige sygdomme såsom luftvejssygdomme, fugleinfluenza 
og Newcastle disease, bør biosikkerhedsstandarden på bedrifter med slagtekyllinger være høj. 
Det bør anbefales at benytte "alt-ind-alt-ud"-systemer, der sikrer en grundig rengøring og 
desinficering af bygninger med slagtekyllinger. Mellem to på hinanden følgende grupper af 
slagtekyllinger bør lokalerne være uden slagtekyllinger i nogle dage, efter at strøelsen er 
smidt ud og lokalerne gjort hygiejniske.

Ændringsforslag af Kartika Tamara Liotard, Jonas Sjöstedt

Ændringsforslag 36
Bilag I, punkt 11, litra f)

f)  temperaturer i huset pr. dag 
(maksimum og minimum)

f) tekniske detaljer vedrørende bedriften 
og dens ventilations-, køle- og 
varmesystemer, herunder deres placering, 
en ventilationsplan med angivelse af 
parametre for den tilsigtede luftkvalitet 
såsom luftstrømning, 
gennemstrømningshastighed og 
temperatur. 

Or. nl

Begrundelse

Dette ændringsforslag er en logisk følge af stillernes fjerde ændringsforslag: hvis der 
fastlægges betingelser for ventilations-, køle- og varmesystemerne, bør der også refereres til 
målingen heraf.  
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Ændringsforslag af John Bowis

Ændringsforslag 37
Bilag I, punkt 12, afsnit 2

Imidlertid kan medlemsstaterne for at 
undgå fjerpilning og kannibalisme tillade 
trimning af næb, forudsat at trimningen 
foretages af kvalificerede personer på 
kyllinger, der er under 10 dage gamle. 
Desuden kan medlemsstaterne tillade
kastrering af hanekyllinger. Kastrering må 
kun udføres under dyrlægetilsyn af 
personale, der har modtaget en særlig 
uddannelse, der er godkendt af den 
kompetente myndighed.

Medlemsstaterne bør kun tillade trimning 
af næb, når alle andre metoder til at 
undgå fjerpilning og kannibalisme har 
været forsøgt, og kun hvis en dyrlæge 
anbefaler det, og trimningen foretages af 
kvalificerede personer på kyllinger, der er 
under 10 dage gamle. Kastrering af 
hanekyllinger forbydes.

Or. en

Begrundelse

Næbtrimning er allerede forbudt i nogle lande og er under udfasning i andre. Inden man 
skrider til denne smertefulde operation, bør man undersøge andre metoder til at undgå 
fjerpilning og kannibalisme såsom miljøberigelse, ernærings- og belysningstrategier eller 
anvendelse af dertil beregnede anordninger. Der er ud fra et veterinært eller 
dyrevelfærdsmæssigt synspunkt ingen begrundelse for at kastrere hanekyllinger. 

Ændringsforslag af Caroline Lucas, Carl Schlyter

Ændringsforslag 38
Bilag I, punkt 12, afsnit 2

Imidlertid kan medlemsstaterne for at 
undgå fjerpilning og kannibalisme tillade 
trimning af næb, forudsat at trimningen 
foretages af kvalificerede personer på 
kyllinger, der er under 10 dage gamle. 
Desuden kan medlemsstaterne tillade 
kastrering af hanekyllinger. Kastrering 
må kun udføres under dyrlægetilsyn af 
personale, der har modtaget en særlig 
uddannelse, der er godkendt af den 
kompetente myndighed.

udgår

Or. en
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Begrundelse

Reduktionen af belægningsgraden og de øvrige foreslåede foranstaltninger skulle i sig selv 
forhindre fjerpilning og kannibalisme.

Ændringsforslag af Caroline Lucas, Carl Schlyter

Ændringsforslag 39
Bilag I, punkt 12 a (nyt)

12a. Ejeren eller brugeren sikrer, at alle 
bedriftsenheder er udstyret med 
ventilations-, køle- og varmesystemer, der 
er udformet og indrettet samt anvendes 
således, at:
a) NH3-koncentration ikke overstiger 15 
ppm og CO2-koncentrationen ikke 
overstiger 3 000 ppm målt i kyllingernes 
hovedhøjde
b) indendørstemperaturen ikke overstiger 
35 °C 
c) den relative luftfugtighed indenfor i 
bedriftsenheden ikke overstiger 70 %. 

Or. en

Begrundelse

Passende ventilation og temperaturregulering bør være et minimumskrav for alle bedrifter.

Ændringsforslag af Caroline Lucas, Carl Schlyter

Ændringsforslag 40
Bilag II, punkt 3

3. Ejeren eller brugeren sikrer, at alle 
bedriftsenheder er udstyret med 
ventilations-, køle- og varmesystemer, der 
er udformet og indrettet samt anvendes 
således, at:

3. Ejeren eller brugeren sikrer, at alle 
bedriftsenheder er udstyret med 
ventilations-, køle- og varmesystemer, der 
er udformet og indrettet samt anvendes 
således, at:

a) NH3-koncentration ikke overstiger 20
ppm og CO2-koncentrationen ikke 
overstiger 3 000 ppm målt i kyllingernes 
hovedhøjde

a) NH3-koncentration ikke overstiger 10
ppm og CO2-koncentrationen ikke 
overstiger 3 000 ppm målt i kyllingernes 
hovedhøjde

b) indendørstemperaturen er højst 3 °C 
højere end udendørstemperaturen, når 
udendørstemperaturen er over 30 °C i 

b) indendørstemperaturen er højst 35 °C



AM\587560DA.doc 19/23 PE 364.905v01-00

DA

skyggen
c) den relative luftfugtighed indenfor i 
bedriftsenheden ikke overstiger 70 %, når 
udendørstemperaturen er under 10 °C.

c) den relative luftfugtighed indenfor i 
bedriftsenheden ikke overstiger 70 %.

Ventilations-, køle- og varmesystemet 
tilses med de intervaller, som er angivet i 
den dokumentation, der kræves i punkt 2, 
litra c).

Ventilations-, køle- og varmesystemet 
tilses med de intervaller, som er angivet i 
den dokumentation, der kræves i punkt 2, 
litra c).

Or. en

Begrundelse

Passende ventilation og temperaturregulering bør være et minimumskrav for alle bedrifter. 
For de bedrifter, der gør brug af fravigelsen, skal der stilles strengere krav.

Ændringsforslag af John Bowis

Ændringsforslag 41
Bilag II, punkt 3, litra a)

a) NH3-koncentration ikke overstiger 20
ppm og CO2-koncentrationen ikke 
overstiger 3 000 ppm målt i kyllingernes 
hovedhøjde

a) NH3-koncentration ikke overstiger 15
ppm og CO2-koncentrationen ikke 
overstiger 3 000 ppm målt i kyllingernes 
hovedhøjde

Or. en

Begrundelse

Fugt i kombination med høje temperaturer fremmer bakterievæksten, som på sin side 
nedbryder organisk materiale og udvikler ammoniak. Ammoniak i kombination med våd 
strøelse er årsag til mange problemer såsom trædepudedermatitis, smitsomme sygdomme, 
luftvejssygdomme og ascites. For at fjerne disse problemer bør ammoniakniveauet holdes 
under 15ppm under alle forhold.

Ændringsforslag af John Bowis

Ændringsforslag 42
Bilag III, punkt 1, indledning

1. Den kompetente myndighed foretager 
inspektioner for at verificere:

1. Den kompetente myndighed foretager 
mindst en gang om året inspektioner for at 
verificere:

Or. en
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Ændringsforslag af John Bowis

Ændringsforslag 43
Bilag III, punkt 2

2. Efter en inspektion, jf. punkt 1 i dette 
bilag, hvor det konstateres, at kravene i 
bilag II ikke er opfyldt, eller efter en 
indberetning, jf. punkt 3 i bilag IV, kan den 
kompetente myndighed kræve, at ejeren 
eller brugeren eliminerer faktorer på 
bedriften, som må formodes at have 
medvirket til de angivne mangler. Ejeren 
eller brugeren skal i så fald fremlægge en 
handlingsplan påtegnet af bedriftens 
dyrlæge. 

2. Efter en inspektion, jf. punkt 1 i dette 
bilag, hvor det konstateres, at kravene i 
bilag II ikke er opfyldt, eller efter en 
indberetning, jf. punkt 3 i bilag IV, kan den 
kompetente myndighed kræve, at ejeren 
eller brugeren eliminerer faktorer på 
bedriften, som må formodes at have 
medvirket til de angivne mangler. Ejeren 
eller brugeren skal i så fald fremlægge en 
handlingsplan påtegnet af bedriftens 
embedsdyrlæge. 

Den kompetente myndighed kan desuden 
forlange, at den maksimale belægningsgrad 
for den pågældende bedrift eller de 
pågældende bedriftsenheder reduceres, så 
manglen afhjælpes, normalt til en 
belægningsgrad på 30-38 kg levende vægt, 
når det ved inspektion konstateres, at 
kravene i bilag II ikke er opfyldt, eller når 
der er modtaget en indberetning i henhold 
til punkt 3 i bilag IV om, at der er alvorlige 
mangler eller mangler, som også tidligere 
er blevet indberettet for den pågældende 
bedrift. Den kompetente myndighed 
underretter ejeren eller brugeren om den 
beslutning, der er truffet, navnlig om, 
hvornår reduktionen af belægningsgraderne 
har virkning fra.

Den kompetente myndighed kan desuden 
forlange, at den maksimale belægningsgrad 
for den pågældende bedrift eller de 
pågældende bedriftsenheder reduceres, så 
manglen afhjælpes, normalt til en 
belægningsgrad på 25-30 kg levende vægt, 
når det ved inspektion konstateres, at 
kravene i bilag II ikke er opfyldt, eller når 
der er modtaget en indberetning i henhold 
til punkt 3 i bilag IV om, at der er alvorlige 
mangler eller mangler, som også tidligere 
er blevet indberettet for den pågældende 
bedrift. Den kompetente myndighed 
underretter ejeren eller brugeren om den 
beslutning, der er truffet, navnlig om, 
hvornår reduktionen af belægningsgraderne 
har virkning fra.

Den kompetente myndighed kan dog 
beslutte, at belægningsgraden ikke skal 
reduceres, hvis ejeren eller brugeren på 
tilfredsstillende vis kan forklare manglens 
ekstraordinære karakter eller 
dokumenterer, at årsagerne ligger uden 
for vedkommendes kontrol. Ejeren eller 
brugeren skal i så fald dokumentere, at den 
relevante person, f.eks. rugerilederen eller 
foderstofleverandøren, er blevet underrettet 
om manglen for at undgå, at den opstår 
igen.

Den kompetente myndighed kan dog 
beslutte, at belægningsgraden ikke skal 
reduceres, hvis ejeren eller brugeren på 
tilfredsstillende vis kan forklare manglens 
ekstraordinære karakter. Ejeren eller 
brugeren skal i så fald dokumentere, at den 
relevante person, f.eks. rugerilederen eller 
foderstofleverandøren, er blevet underrettet 
om manglen for at undgå, at den opstår 
igen.

Or. en
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Begrundelse

Handlingsplanen til afhjælpning af mangler skal godkendes af en embedsdyrlæge.

Belægningsgraderne ændres for at bringe dette afsnit i overensstemmelse med den rådgivende 
ordførers ændringsforslag om belægningsgrader.

Den kompetente myndigheds begrundelse for ikke at reducere belægningsgraden skal være 
begrænset til ekstraordinære forhold, som kan afhjælpes.

Ændringsforslag af Caroline Lucas, Carl Schlyter

Ændringsforslag 44
Bilag III, punkt 2, afsnit 2 

Den kompetente myndighed kan desuden 
forlange, at den maksimale belægningsgrad 
for den pågældende bedrift eller de 
pågældende bedriftsenheder reduceres, så 
manglen afhjælpes, normalt til en 
belægningsgrad på 30-38 kg levende vægt, 
når det ved inspektion konstateres, at 
kravene i bilag II ikke er opfyldt, eller når 
der er modtaget en indberetning i henhold 
til punkt 3 i bilag IV om, at der er alvorlige 
mangler eller mangler, som også tidligere 
er blevet indberettet for den pågældende 
bedrift. Den kompetente myndighed 
underretter ejeren eller brugeren om den 
beslutning, der er truffet, navnlig om, 
hvornår reduktionen af belægningsgraderne 
har virkning fra.

Den kompetente myndighed kan desuden 
forlange, at den maksimale belægningsgrad 
for den pågældende bedrift eller de 
pågældende bedriftsenheder reduceres, så 
manglen afhjælpes, normalt til en 
belægningsgrad på 20 kg levende vægt, når 
det ved inspektion konstateres, at kravene i 
bilag II ikke er opfyldt, eller når der er 
modtaget en indberetning i henhold til 
punkt 3 i bilag IV om, at der er alvorlige 
mangler eller mangler, som også tidligere 
er blevet indberettet for den pågældende 
bedrift. Den kompetente myndighed 
underretter ejeren eller brugeren om den 
beslutning, der er truffet, navnlig om, 
hvornår reduktionen af belægningsgraderne 
har virkning fra.

Or. en

Begrundelse

Højere belægningsgrader bør kun tillades rent undtagelsesvist, og såfremt der er sikret en høj 
dyrevelfærdsstandard. I tilfælde af mangler kan bedriften ikke længere betragtes som en 
positiv undtagelse og skal derfor overholde det generelle krav til belægningsgraden i artikel 
3, stk. 2. 

Ændringsforslag af John Bowis

Ændringsforslag 45
Bilag III, punkt 3, litra b)

b) bedriftens dyrlæge har udtalt sig positivt 
om anmodningen.

b) bedriftens embedsdyrlæge har udtalt sig 
positivt om anmodningen.
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Or. en

Begrundelse

En anmodning om genovervejelse af et pålæg om reduktion af den maksimale belægningsgrad 
bør støttes af en embedsdyrlæge.

Ændringsforslag af Caroline Lucas, Carl Schlyter

Ændringsforslag 46
Bilag IV, punkt 1, afsnit 1

På slagteriet foretages for hver sending en 
inspektion under embedsdyrlægens tilsyn 
af en repræsentativ prøve fra mindst 200 
kyllinger for at undersøge forekomst af 
trædepudedermatitis, idet der gives point i 
overensstemmelse med punkt 4.

1. På slagteriet foretages for hver sending 
en inspektion under embedsdyrlægens 
tilsyn af en repræsentativ prøve fra mindst 
200 kyllinger for at undersøge forekomst af 
trædepudedermatitis og brystblærer, idet 
der gives point i overensstemmelse med 
punkt 4

Or. en

Begrundelse

Der bør også tages hensyn til brystblærer, da de er tydelige tegn på dårlige vilkår for 
dyrevelfærden.

Ændringsforslag af Caroline Lucas, Carl Schlyter

Ændringsforslag 47
Bilag IV, punkt 3, skema, kolonne 2

Point eller procent Point eller procent
50 point 30 point
1 % plus 0,06 % ganget med flokkens 
slagtealder i dage

1 % plus 0,04 % ganget med flokkens 
slagtealder i dage

Or. en

Begrundelse

De tolerede tal for trædepudedermatitis er alt for høje. Dødeligheden på bedrifterne er det 
tydeligste tegn på dårlig dyrevelfærd.
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Ændringsforslag af John Bowis

Ændringsforslag 48
Bilag IV, punkt 4, afsnit 2, underafsnit 1 a (nyt)

Kommissionen udarbejder detaljerede 
beskrivelser med fotografier af læsioner i 
hver gruppe med henblik på at 
standardisere klassifikationerne i hele 
EU.

Or. en

Begrundelse

For at sikre ensartetheden inden for EU bør reglerne for pointsystemet være ledsaget af 
detaljerede beskrivelser med fotografier af eksempler på "alvorlige" og "mindre alvorlige" 
trædepudelæsioner.

Ændringsforslag af John Bowis

Ændringsforslag 49
Bilag V, litra d)

d) nødhjælp til kyllinger, nødslagtning og 
aflivning.

d) genkendelse af sygdomssymptomer, 
behandling og nødhjælp til kyllinger,
nødslagtning og aflivning

Or. en

Begrundelse

Uddannelsen bør også omfatte genkendelse af almindelige sygdomssymptomer.


