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a hústermelés céljából tartott csirkék védelmét szolgáló minimumszabályok megállapításáról

Irányelvre irányuló javaslat (COM(2005)0221 – C6 0190/2005 – 2005/0099(CNS))

A Bizottság által javasolt szöveg A Parlament módosításai

Módosítás, előterjesztette: Caroline Lucas, Carl Schlyter

Módosítás: 5
1. bevezető hivatkozás

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó 
szerződésre, és különösen annak 37. 
cikkére,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó 
szerződésre, és különösen annak 37. és 
152. cikkére,

Or. en

Indokolás

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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Módosítás, előterjesztette: Caroline Lucas, Carl Schlyter

Módosítás: 6
(10) preambulumbekezdés

(10) A hústermelés céljából tartott csirkék 
védelmét szolgáló szabályok 
megállapításánál egyensúlyt kell 
kialakítani a különböző figyelembe veendő 
szempontok - az állatjólét és egészség, a 
gazdasági és szociális megfontolások, 
valamint a környezeti hatás - között.

(10) A hústermelés céljából tartott csirkék 
védelmét szolgáló szabályok 
megállapításánál egyensúlyt kell 
kialakítani a különböző figyelembe veendő 
szempontok - az állatjólét és egészség, a 
gazdasági és szociális megfontolások, 
valamint a környezeti és az 
élelmiszerbiztonságra gyakorolt hatás -
között.

Or. en

Indokolás

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.

Módosítás, előterjesztette: John Bowis

Módosítás: 7
1. cikk a) pont

a) kevesebb, mint 100 csirkét tartó 
létesítményekre;

a) általában kevesebb, mint 100 csirkét 
tartó létesítményekre;

Or. en

Indokolás

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.

Módosítás, előterjesztette: Caroline Lucas, Carl Schlyter

Módosítás: 8
1. cikk b) pont

b) tenyészállat-állományokat tartó 
létesítményekre;

törölve
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Or. en

Indokolás

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

Módosítás, előterjesztette: Caroline Lucas, Carl Schlyter

Módosítás: 9
3. cikk (2) bekezdés

(2) A tagállamok biztosítják, hogy a 
csirkék négyzetméterenkénti 
állománysűrűsége a használható területen 
(„állománysűrűség”) létesítményenként 
vagy külön létesítmény egységenként nem 
haladja meg a 30 kilogramm élősúlyt. 

2. A tagállamok biztosítják, hogy a csirkék 
négyzetméterenkénti állománysűrűsége a 
használható területen („állománysűrűség”) 
létesítményenként vagy külön létesítmény 
egységenként nem haladja meg a 20
kilogramm élősúlyt. 

Or. en

Indokolás

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

Módosítás, előterjesztette: Caroline Lucas, Carl Schlyter

Módosítás: 10
3. cikk (2a) bekezdés (új)

(2a) Nem lehet olyan tenyésztörzset 
alkalmazni, amelynek napi növekedési 
aránya meghaladja a 40 grammot.

Or. en

Indokolás

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.

Módosítás, előterjesztette: Caroline Lucas, Carl Schlyter

Módosítás: 11
3. cikk (3) bekezdés

(3) A (2) bekezdéstől való eltéréssel a 
tagállamok rendelkezhetnek arról, hogy a 
csirkéket 38 kilogramm élősúlyt nem 
meghaladó állománysűrűséggel tartsák a 

törölve
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létesítményeken vagy az egyes létesítmény 
egységeken, feltéve, hogy a tulajdonos 
vagy tartó betartja a II. melléklet 
követelményeit, az I. mellékletben előírt 
követelményeken felül. 
Ilyen eltérés esetében a tagállamnak 
biztosítania kell, hogy:
a) az ellenőrzéseket, felügyeletet és 
nyomon követést, amelyről a III. és IV. 
melléklet rendelkezik, az illetékes hatóság 
elvégzi; és 
b) a vágóhídon a hatósági ellenőrzésekért 
felelős hatósági állatorvos betartja a IV. 
mellékletben előírt követelményeket.

Or. en

Indokolás

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

Módosítás, előterjesztette: Caroline Lucas, Carl Schlyter

Módosítás: 12
3. cikk (3) bekezdés első albekezdés

(3) A (2) bekezdéstől való eltéréssel a 
tagállamok rendelkezhetnek arról, hogy a 
csirkéket 38 kilogramm élősúlyt nem 
meghaladó állománysűrűséggel tartsák a 
létesítményeken vagy az egyes létesítmény 
egységeken, feltéve, hogy a tulajdonos 
vagy tartó betartja a II. melléklet 
követelményeit, az I. mellékletben előírt 
követelményeken felül. 

(3) A (2) bekezdéstől való eltéréssel a 
tagállamok rendelkezhetnek arról, hogy a 
csirkéket 25 kilogramm élősúlyt nem 
meghaladó állománysűrűséggel tartsák a 
létesítményeken vagy az egyes létesítmény 
egységeken, feltéve, hogy a tulajdonos 
vagy tartó betartja a II. melléklet 
követelményeit, az I. mellékletben előírt 
követelményeken felül. 

Or. en

Indokolás

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

Módosítás: 13
4. cikk (3) bekezdés

(3) A tagállamoknak biztosítaniuk kell a 
tanfolyamok ellenőrzésére és 
jóváhagyására egy rendszer létrehozását. A 
csirkék tulajdonosának vagy tartójának a 
tagállam illetékes hatósága által elismert 
bizonyítvánnyal kell rendelkeznie, amely 
tanúsítja, hogy elvégzett egy ilyen 
tanfolyamot, vagy az ilyen képzéssel 
egyenértékű gyakorlatot szerzett.

(3) A tagállamoknak biztosítaniuk kell a 
tanfolyamok ellenőrzésére és 
jóváhagyására, többek között az (1) 
bekezdés a) pontjában említett személyek 
szakmai alkalmasságának 
megvizsgálására egy rendszer létrehozását. 
A csirkék tulajdonosának vagy tartójának a 
tagállam illetékes hatósága által elismert 
bizonyítvánnyal kell rendelkeznie, amely 
tanúsítja, hogy elvégzett egy ilyen 
tanfolyamot, vagy az ilyen képzéssel 
egyenértékű gyakorlatot szerzett.

Or. en

Indokolás

Training courses must result in measurable improvements in competence.

Módosítás, előterjesztette: Caroline Lucas, Carl Schlyter

Módosítás: 14
4. cikk (4) bekezdés

(4) A tagállamok a [2006. december 1-je] 
előtt szerzett gyakorlatot elismerhetik az 
ilyen tanfolyamokon való részvétellel 
egyenértékűnek és bizonyítványt kell 
kiadniuk az egyenértékűség tanúsítására.

törölve

Or. en

Indokolás

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

Módosítás, előterjesztette: Caroline Lucas, Carl Schlyter

Módosítás: 15
5. cikk (1) bekezdés első albekezdés

Nem később, mint két évvel ezen irányelv 
elfogadása után, a Bizottság jelentést nyújt 

Nem később, mint két évvel ezen irányelv 
elfogadása után, a Bizottság jelentést nyújt 
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be az Európai Parlamentnek és a 
Tanácsnak egy, a csirkehúsra, húsipari 
termékekre és készítményekre vonatkozó, 
közösségi szintű, kötelező, harmonizált és 
specifikus címkézési rendszer 
bevezetésének lehetőségéről, amely az 
állatjóléti szabványoknak való 
megfelelésen alapszik.  

be az Európai Parlamentnek és a 
Tanácsnak egy, a csirkehúsra, húsipari 
termékekre és készítményekre vonatkozó, 
közösségi szintű, kötelező, harmonizált és 
specifikus címkézési rendszer 
bevezetésének lehetőségéről, amely az 
állatjóléti szabványoknak való 
megfelelésen alapszik, és magába foglalja 
az előállítási szabványokról szóló 
egyértelmű tájékoztatást valamint a 
termék eredetére vonatkozó címkézést.  

Or. en

Indokolás

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

Módosítás, előterjesztette: John Bowis

Módosítás: 16
6. cikk

(1) Nem később mint öt évvel ezen 
irányelv elfogadása után, a tagállamok 
összesítést nyújtanak be a Bizottságnak az 
adatokról, amelyeket a IV. melléklet 1. és 
2. pontjának rendelkezései alapján 
gyűjtöttek  

(1) Nem később mint három évvel ezen 
irányelv elfogadása után, a tagállamok 
összesítést nyújtanak be a Bizottságnak az 
adatokról, amelyeket a IV. melléklet 1. és 
2. pontjának rendelkezései alapján 
gyűjtöttek  

A Bizottság ezen adatokra és az Európai 
Élelmiszerbiztonsági Hatóság tudományos 
véleményére alapuló jelentést nyújt be az
Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a 
genetikai paraméterek hatásáról az olyan 
azonosított hiányosságokra, amelyek a 
csirkék nem kielégítő jólétét okozzák. Ezt a 
jelentést, amennyiben szükséges, megfelelő 
jogszabályi javaslatok kísérik.

A Bizottság legkésőbb az ezen irányelv 
elfogadásának időpontjától számított 4 
éven belül ezen adatokra és az Európai 
Élelmiszerbiztonsági Hatóság tudományos 
véleményére alapuló jelentést nyújt be az 
Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a 
genetikai paraméterek hatásáról az olyan 
azonosított hiányosságokra, amelyek a 
csirkék nem kielégítő jólétét okozzák, 
valamint az összes egészségügyi 
szempontról. Ezt a jelentést, amennyiben 
szükséges, megfelelő jogszabályi 
javaslatok kísérik.
A jelentés és a jogalkotási javaslatok 
megvizsgálják mind a hústermelés 
céljából tartott csirkék genetikáját, mind a 
tenyészállomány nevelésének állatjóléti 
feltételeit, és az olyan lehetőségeket, mint 



AM\587560HU.doc 7/24 PE 364.905v01-00

HU

az elismert lassan bővülő törzshöz tartozó 
madarak tenyésztése, a madarak napi 
súlygyarapodására vonatkozó 
korlátozások, a leölés minimális 
korhatára, valamint a korlátozottan 
táplálható tenyészállománytól származó 
hústermelés céljából tartott csirkék 
alkalmazásának korlátozása.  

(2) Az (1) bekezdés rendelkezése alapján 
benyújtandó adatok formátumát a 
Bizottság ezen irányelv elfogadását 
követően két éven belül meghatározza, a 9. 
cikkben hivatkozott eljárásnak 
megfelelően. 

(2) Az (1) bekezdés rendelkezése alapján 
benyújtandó adatok formátumát a 
Bizottság ezen irányelv elfogadását 
követően egy éven belül meghatározza, a 9. 
cikkben hivatkozott eljárásnak 
megfelelően. 

Or. en

Indokolás

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.

Módosítás, előterjesztette: Caroline Lucas, Carl Schlyter

Módosítás: 17
6. cikk (1) bekezdés

(1) Nem később, mint öt évvel ezen 
irányelv elfogadása után, a tagállamok 
összesítést nyújtanak be a Bizottságnak az 
adatokról, amelyeket a IV. melléklet 1. és 
2. pontjának rendelkezései alapján 
gyűjtöttek be.   

1. Nem később, mint két évvel ezen 
irányelv elfogadása után, a tagállamok 
összesítést nyújtanak be a Bizottságnak az 
adatokról, amelyeket a IV. melléklet 1. és 
2. pontjának rendelkezései alapján 
gyűjtöttek be.    

A Bizottság ezen adatokra és az Európai 
Élelmiszerbiztonsági Hatóság tudományos 
véleményére alapuló jelentést nyújt be az 
Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a 
genetikai paraméterek hatásáról az olyan 
azonosított hiányosságokra, amelyek a 
csirkék nem kielégítő jólétét okozzák. Ezt a 
jelentést, amennyiben szükséges,
megfelelő jogszabályi javaslatok kísérik.

A Bizottság az Európai 
Élelmiszerbiztonsági Hatóság tudományos 
véleményére alapuló jelentést nyújt be az 
Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a 
tenyészcsirkék géndiverzitásának
csökkenésére vonatkozó genetikai 
paraméterek hatásáról az olyan azonosított 
hiányosságokra, amelyek a hústermelés 
céljából tartott csirkék és szaporító 
üzemben tartott csirkék nem kielégítő 
jólétét okozzák, mely magába foglalja a 
különböző tenyésztörzsek alkalmazásának 
költség-haszon elemzését, tekintettel az 
állategészségügyre, a járvány-
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rezisztenciára valamint a biocid és 
állatorvosi termékek alkalmazásának 
szükségességére. Ezt a jelentést legkésőbb 
az ezen irányelv elfogadását követő 30 
hónapon belül kell előterjeszteni, és azt
megfelelő jogszabályi javaslatok kísérik

Or. en

Indokolás

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. 

Módosítás, előterjesztette: Kartika Tamara Liotard, Jonas Sjöstedt

Módosítás: 18
6. cikk (1) bekezdés első albekezdés

(1) Nem később, mint öt évvel ezen 
irányelv elfogadása után, a tagállamok 
összesítést nyújtanak be a Bizottságnak az 
adatokról, amelyeket a IV. melléklet 1. és 
2. pontjának rendelkezései alapján 
gyűjtöttek be.   

(1) Nem később, mint két évvel ezen 
irányelv elfogadása után, a tagállamok 
összesítést nyújtanak be a Bizottságnak az 
adatokról, amelyeket a IV. melléklet 1. és 
2. pontjának rendelkezései alapján 
gyűjtöttek be.    

Or. nl

Indokolás

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.

Módosítás, előterjesztette: Caroline Lucas, Carl Schlyter

Módosítás: 19
6. cikk (2) bekezdés

(2) Az (1) bekezdés rendelkezése alapján 
benyújtandó adatok formátumát a 
Bizottság ezen irányelv elfogadását 
követően két éven belül meghatározza, a 9. 
cikkben hivatkozott eljárásnak 
megfelelően. 

2. Az (1) bekezdés rendelkezése alapján 
benyújtandó adatok formátumát a 
Bizottság ezen irányelv elfogadását 
követően 6 hónapon belül meghatározza, a 
9. cikkben hivatkozott eljárásnak 
megfelelően. 

Or. en
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Indokolás

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

Módosítás, előterjesztette: Kartika Tamara Liotard, Jonas Sjöstedt

Módosítás: 20
6. cikk (2a) bekezdés (új)

(2a) Bizottság legkésőbb az ezen irányelv 
elfogadásának időpontjától számított 4 
éven belül javaslatot terjeszt elő az 
Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a 
hústermelés céljából tartott csirke-
állomány tenyésztésének, elhelyezésének 
és gondozásának javításáról szóló  
irányelvre, az ezen adatokra és a 
hústermelés céljából tartott csirkék 
állatjólétére és a tenyésztés által az ilyen 
csirkék tenyészállományára gyakorolt 
hatásról szóló európai 
élelmiszerbiztonsági hatósági tudományos 
vélemény alapján.

Or. nl

Indokolás

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.

Módosítás, előterjesztette: John Bowis

Módosítás: 21
I. melléklet, 2. pont

2. A takarmány folyamatosan 
rendelkezésre áll és nem szabad megvonni 
a csirkéktől több mint 12 órával a várható 
levágási időpont előtt. 

2. A takarmány folyamatosan 
rendelkezésre áll vagy azt adagolják, és 
nem szabad megvonni a csirkéktől több 
mint 12 órával a várható levágási időpont 
előtt. 

Or. en
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Indokolás

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.

Módosítás, előterjesztette: John Bowis

Módosítás: 22
I. melléklet 3. pont

3. Valamennyi csirkének állandó 
hozzáférése van alomhoz, amely száraz és 
a felszínén morzsalékos. 

3. Valamennyi csirkének állandó 
hozzáférése van alomhoz, amely száraz és 
a felszínén morzsalékos, valamint 
higiénikus, megfelelő részecskeméretű 
anyagból készül és átlagos mélysége 
legalább 5 cm. 
Miután az épületet kiürítették, az almot 
teljes mértékben el kell távolítani, a 
létesítményt ki kell tisztítani (kitakarítani 
és fertőtleníteni) és az újabb madarakat 
tiszta alommal kell ellátni.

Or. en

Indokolás

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.

Módosítás, előterjesztette: Kartika Tamara Liotard, Jonas Sjöstedt

Módosítás: 23
I. melléklet 3. pont

3. Valamennyi csirkének állandó 
hozzáférése van alomhoz, amely száraz és 
a felszínén morzsalékos. 

3. Valamennyi csirkének állandó 
hozzáférése van alomhoz, amely száraz és 
a felszínén morzsalékos. Ezen alomréteg 
mélysége az új állomány elhelyezésekor 
legalább 5 cm.

Or. nl
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Indokolás

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.

Módosítás, előterjesztette: Caroline Lucas, Carl Schlyter

Módosítás: 24
I. melléklet 3. pont

3. Valamennyi csirkének állandó 
hozzáférése van alomhoz, amely száraz és 
a felszínén morzsalékos. 

3. Valamennyi csirkének állandó 
hozzáférése van alomhoz, amely száraz és 
a felszínén morzsalékos. Az alomréteg 
mélysége az új állomány elhelyezésekor 
legalább 5 cm. A létesítménynek 
rendelkeznie kell bizonyos mértékű 
változatossággal, például a szalma, 
fareszelék, bálák, káposztafélék vagy 
egészszemű magvak szétszórása révén.

Or. en

Indokolás

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. 

Módosítás, előterjesztette: Kartika Tamara Liotard, Jonas Sjöstedt

Módosítás: 25
I. melléklet, 4. pont

4. A szellőzés elégséges ahhoz, hogy 
elkerüljék a túlfűtést, valamint, hogy 
eltávolítsa a nedvességet, amennyiben a 
fűtőrendszerekkel való kombináció azt 
szükségessé teszi

4. A létesítményt megfelelő szellőztető, 
fűtő és hűtő rendszerrel kell felszerelni, 
amelyet úgy kell megtervezni, elkészíteni 
és működtetni, hogy az

(a) megakadályozza, hogy a csirkék 
fejmagasságában mért NH3 koncentráció 
meghaladja a 20 ppm-et, és a CO2 
koncentráció a 3000 ppm-et;
(b) lehetővé teszi azt, hogy amikor az 
árnyékban mért külső hőmérséklet 
meghaladja a 30°C-ot, a belső 
hőmérséklet akkor se haladja meg több, 
mint 3 °C-kal a kint mért hőmérsékletet;
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(c) lehetővé teszi, hogy amikor a külső 
hőmérséklet 10°C alá csökken, a 
létesítmény belső egységében a relatív 
páratartalom ne haladhassa meg a 70%-
ot.

Or. nl

Indokolás

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.

Módosítás, előterjesztette: Caroline Lucas, Carl Schlyter

Módosítás: 26
I. melléklet, 4. pont

4. A szellőzés elégséges ahhoz, hogy 
elkerüljék a túlfűtést, valamint, hogy 
eltávolítsa a nedvességet, amennyiben a 
fűtőrendszerekkel való kombináció azt 
szükségessé teszi. 

4. A szellőzés elégséges ahhoz, hogy 
elkerüljék a túlfűtést, valamint, hogy 
eltávolítsa a nedvességet, amennyiben a 
fűtőrendszerekkel való kombináció azt 
szükségessé teszi. A szellőztetés legkisebb 
fokozata nem lehet alacsonyabb, mint 4,5 
m3 egy kilogramm testtömegre és óránként 
számolva.

Or. en

Módosítás, előterjesztette: John Bowis

Módosítás: 27
I. melléklet, 4. pont

4. A szellőzés elégséges ahhoz, hogy 
elkerüljék a túlfűtést, valamint, hogy 
eltávolítsa a nedvességet, amennyiben a 
fűtőrendszerekkel való kombináció azt 

A szellőzés elégséges ahhoz, hogy 
elkerüljék a túlfűtést, valamint, hogy 
eltávolítsa a nedvességet, amennyiben a 
fűtőrendszerekkel való kombináció azt 
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szükségessé teszi. szükségessé teszi. 
A tulajdonos, vagy üzembentartó 
biztosítja, hogy a létesítmény minden 
egyes egysége fel van szerelve olyan 
szellőzető, hűtő- és fűtőrendszerrel, 
amelyet úgy kell megtervezni, elkészíteni 
és működtetni, hogy az
(a) megakadályozza, hogy a csirkék 
fejmagasságában mért NH3 koncentráció 
meghaladja a 20 ppm-et, és a CO2 
koncentráció a 3000 ppm-et;
(b) lehetővé teszi azt, hogy amikor az 
árnyékban mért külső hőmérséklet 
meghaladja a 30°C-ot, a belső 
hőmérséklet akkor se haladja meg több, 
mint 3 °C-kal a kint mért hőmérsékletet;
(c) lehetővé teszi, hogy amikor a külső 
hőmérséklet 10°C alá csökken, a 
létesítmény belső egységében a relatív 
páratartalom ne haladhassa meg a 70%-ot
A szellőzető, hűtő- és fűtőrendszert meg 
kell vizsgálni.

Or. en

Indokolás

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.

Módosítás, előterjesztette: Kartika Tamara Liotard, Jonas Sjöstedt

Módosítás: 28
I. melléklet, 6. pont

Minden épület legalább 20 lux fényerejű 
fénnyel rendelkezik a madarak 
szemmagasságában mérve, a világos 
időszak alatt, és az a teljes alapterületet 
bevilágítja. A fény szintjének ideiglenes 
csökkentése, amikor az szükséges, az 
állatorvosi tanácsot követve 

Minden épület legalább 100 lux fényerejű 
fénnyel rendelkezik a madarak 
szemmagasságában mérve, a világos 
időszak alatt, és az a teljes alapterületet 
bevilágítja. A fény szintjének ideiglenes 
csökkentése, amikor az szükséges, az 
állatorvosi tanácsot követve 
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megengedhető. megengedhető. 

Or. nl

Indokolás

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.  

Módosítás, előterjesztette: John Bowis

Módosítás: 29
I. melléklet, 6. pont

6. Minden épület legalább 20 lux fényerejű 
fénnyel rendelkezik a madarak 
szemmagasságában mérve, a világos 
időszak alatt, és az a teljes alapterületet 
bevilágítja. A fény szintjének ideiglenes 
csökkentése, amikor az szükséges, az 
állatorvosi tanácsot követve 
megengedhető. 

6. Minden épület átlagosan legalább 50 
lux fényerejű fénnyel rendelkezik, amely 
soha nem csökkenhet 20 lux alá a 
madarak szemmagasságában mérve, a 
világos időszak alatt, és az a teljes 
alapterületet bevilágítja. A fény szintjének 
ideiglenes csökkentése, amikor az 
szükséges, az állatorvosi tanácsot követve 
megengedhető. 

Or. en

Indokolás

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.

Módosítás, előterjesztette: Caroline Lucas, Carl Schlyter

Módosítás: 30
I. melléklet, 6. pont

6. Minden épület legalább 20 lux fényerejű 
fénnyel rendelkezik a madarak 
szemmagasságában mérve, a világos 
időszak alatt, és az a teljes alapterületet 
bevilágítja. A fény szintjének ideiglenes 
csökkentése, amikor az szükséges, az 

6. Minden épület legalább 100 lux
fényerejű fénnyel rendelkezik a madarak 
szemmagasságában mérve, a világos 
időszak alatt, és az a teljes alapterületet 
bevilágítja. Kizárólag vibrációmentes 
frekvenciájú fényforrásokat lehet 
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állatorvosi tanácsot követve 
megengedhető. 

használni. A fény szintjének ideiglenes 
csökkentése, amikor az szükséges, az 
állatorvosi tanácsot követve 
megengedhető. 

Or. en

Indokolás

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.

Módosítás, előterjesztette: Caroline Lucas, Carl Schlyter

Módosítás: 31
I. melléklet, 7. pont

7. A fénynek a csirkék épületben való 
elhelyezése időpontjától számított három 
napon belül kezdődően, az előrelátható 
vágási időpont előtt három nappal 
bezárólag, összesen legalább 8 órán át tartó 
sötét időszakokat magába foglaló 24 órás 
ritmust kell követnie, amelyekben legalább 
egy legalább 4 órán át tartó megszakítás 
nélküli sötét időszak van. 

7. A fénynek összesen legalább 8 órán át 
tartó sötét időszakokat magába foglaló 24 
órás ritmust kell követnie, amelyekben 
legalább egy legalább 6 órán át tartó 
megszakítás nélküli sötét időszak van. 

Or. en

Indokolás

Following the recommendation of the European Convention.

Módosítás, előterjesztette: John Bowis

Módosítás: 32
I. melléklet, 7. pont

7. A fénynek a csirkék épületben való 
elhelyezése időpontjától számított három 
napon belül kezdődően, az előrelátható 
vágási időpont előtt három nappal 
bezárólag, összesen legalább 8 órán át tartó 
sötét időszakokat magába foglaló 24 órás 
ritmust kell követnie, amelyekben legalább 
egy legalább 4 órán át tartó megszakítás 

A fénynek a csirkék épületben való 
elhelyezése időpontjától számított három
napon belül kezdődően, az előrelátható 
vágási időpont előtt három nappal 
bezárólag, összesen legalább 8 órán át tartó 
sötét időszakokat magába foglaló 24 órás 
ritmust kell követnie, amelyekben legalább 
egy legalább 6 órán át tartó megszakítás 
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nélküli sötét időszak van. nélküli sötét időszak van. 

Or. en

Indokolás

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.

Módosítás, előterjesztette: John Bowis

Módosítás: 33
I. melléklet, 7a pont (új)

A környezet gazdagítása
7a. A környezetet gazdagítani kell 
(például szalmabálák elhelyezésével, 
káposztafélék, illetve egész magvak 
szétszórásával).

Or. en

Indokolás

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.

Módosítás, előterjesztette: John Bowis

Módosítás: 34
I. melléklet, 9a pont (új)

9a. Az illetékes hatóság évenete legalább 
egyszer ellenőrzést hajt végre.

Or. en

Indokolás

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

Módosítás, előterjesztette: John Bowis

Módosítás: 35
I. melléklet, 10. pont

10. Az épületek, berendezések vagy 10. Az épületek, berendezések vagy 
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eszközök azon részeit, amelyekkel a 
csirkék érintkeznek, alaposan ki kell 
tisztítani és fertőtleníteni minden 
alkalommal, amikor kitelepítést végeznek, 
mielőtt az új állományt bevezetnék az 
egységbe.

eszközök azon részeit, amelyekkel a 
csirkék érintkeznek, alaposan ki kell 
tisztítani és fertőtleníteni minden 
alkalommal, amikor kitelepítést végeznek, 
mielőtt az új állományt bevezetnék az 
egységbe. Az egymást követő csoportok 
között az egységek fertőtlenítése és a 
minden egyszerre ki, illetve minden 
egyszerre be rendszerének alkalmazása 
erősen ajánlott.

Or. en

Indokolás

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.

Módosítás, előterjesztette: Kartika Tamara Liotard, Jonas Sjöstedt

Módosítás: 36
I. meléklet, 11. pont f) alpont

f) épület hőmérséklete napi bontásban 
(legmagasabb és legalacsonyabb);

f) a létesítmény műszaki jellemzői, 
valamint szellőztető, hűtő- és 
fűtőrendszere, beleértve ezek 
elhelyezkedését, részletezve a célzott 
levegőminőségi paramétereket, mint 
például a légáramlás, a sebesség és a 
hőmérséklet;

Or. nl

Indokolás

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.

Módosítás, előterjesztette: John Bowis

Módosítás: 37
I. melléklet, 12. pont, második bekezdés

A tollcsipkedés és a kannibalizmus 
megelőzése érdekében azonban a 

A tollcsipkedés és a kannibalizmus 
megelőzése érdekében a tagállamok akkor 
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tagállamok engedélyezhetik a 
csőrkurtítást, feltéve, hogy azt szakképzett 
személyzet végzi 10 naposnál fiatalabb 
csirkéken. Ezen felül a tagállamok 
engedélyezhetik hímivarú csirkék 
kiherélését. A kiherélést csak állatorvosi 
felügyelet mellett, olyan személyzet 
végezheti, aki az illetékes hatóság által 
engedélyezett külön képzésben részesült.

engedélyezhetik a csőrkurtítást, ha a 
megelőzés egyéb módszereit már 
kimerítették, és ezt szakképzett személyzet 
végzi 10 naposnál fiatalabb csirkéken az 
állatorvos javaslatára. A hímivarú csirkék 
kiherélése tilos.

Or. en

Indokolás

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.

Módosítás, előterjesztette: Caroline Lucas, Carl Schlyter

Módosítás: 38
I. melléklet, 12. pont második albekezdés

A tollcsipkedés és a kannibalizmus 
megelőzése érdekében azonban a 
tagállamok engedélyezhetik a 
csőrkurtítást, feltéve, hogy azt szakképzett 
személyzet végzi 10 naposnál fiatalabb 
csirkéken. Ezen felül a tagállamok 
engedélyezhetik hímivarú csirkék 
kiherélését. A kiherélést csak állatorvosi 
felügyelet mellett, olyan személyzet 
végezheti, aki az illetékes hatóság által 
engedélyezett külön képzésben részesült.

törölve

Or. en

Indokolás

Reduction of the stocking density and the other measures suggested should prevent feather 
picking and cannibalism.
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Módosítás, előterjesztette: Caroline Lucas, Carl Schlyter

Módosítás: 39
I. melléklet, 12a pont (új)

12a. A tulajdonos, vagy üzembentartó 
biztosítja, hogy a létesítmény minden 
egyes egysége fel van szerelve olyan 
szellőzető, hűtő- és fűtőrendszerrel, 
amelyet úgy kell megtervezni, elkészíteni 
és működtetni, hogy az
a) megakadályozza, hogy a csirkék 
fejmagasságában mért NH3 koncentráció 
meghaladja a 15 ppm-et, és a CO2
koncentráció a 3000 ppm-et;
b) a belső hőmérséklet nem haladja meg a 
35 C-ot
c) a létesítmény egységének belső relatív 
páratartalma nem haladja meg a 70%-ot.

Or. en

Indokolás

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

Módosítás, előterjesztette: Caroline Lucas, Carl Schlyter

Módosítás: 40
II. melléklet, 3. pont

3. A tulajdonosnak vagy tartónak 
biztosítania kell, hogy a létesítmény 
minden egyes egysége fel legyen szerelve 
olyan szellőző-, fűtő- és hűtőrendszerrel, 
amelyet úgy terveztek meg, alakítottak ki 
és úgy működtetnek, hogy 

3. A tulajdonosnak vagy tartónak 
biztosítania kell, hogy a létesítmény 
minden egyes egysége fel legyen szerelve 
olyan szellőző-, fűtő- és hűtőrendszerrel, 
amelyet úgy terveztek meg, alakítottak ki 
és úgy működtetnek, hogy 

a) az NH3 koncentráció ne haladja meg a 
20 ppm-et és a CO2 koncentráció ne 
haladja meg a 3000 ppm-et, a csirkék 
fejszintjénél mérve;

a) az NH3 koncentráció ne haladja meg a 
10 ppm-et és a CO2 koncentráció ne 
haladja meg a 3000 ppm-et, a csirkék 
fejszintjénél mérve;

b) a belső hőmérséklet, amikor az 
árnyékban mért külső hőmérséklet 
meghaladja a 30° C-ot, ne haladja meg ezt 
a külső hőmérsékletet több mint 3° C-kal;

b) a belső hőmérséklet ne haladja meg 35° 
C-ot;
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c) amikor a külső hőmérséklet 10° C alatt 
van, a relatív páratartalom a létesítmény 
egységén belül ne haladja meg a 70 %-ot.

c) a relatív páratartalom a létesítmény 
egységén belül ne haladja meg a 70 %-ot.

A szellőző-, fűtő- és hűtőrendszert a 2. 
pont (c) alpontjában előírt 
dokumentációban megjelölt időközönként 
ellenőrizni kell.

A szellőző-, fűtő- és hűtőrendszert a 2. 
pont (c) alpontjában előírt 
dokumentációban megjelölt időközönként 
ellenőrizni kell.

Or. en

Indokolás

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.

Módosítás, előterjesztette: John Bowis

Módosítás: 41
II. melléklet 3a pont

a) az NH3 koncentráció ne haladja meg a 
20 ppm-et és a CO2 koncentráció ne 
haladja meg a 3000 ppm-et, a csirkék 
fejszintjénél mérve;

a) az NH3 koncentráció ne haladja meg a 
15 ppm-et és a CO2 koncentráció ne 
haladja meg a 3000 ppm-et, a csirkék 
fejszintjénél mérve;

Or. en

Indokolás

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.

Módosítás, előterjesztette: John Bowis

Módosítás: 42
III. melléklet, 1. pont, bevezető rész

1. Az illetékes hatóság ellenőrzéseket 
végez, hogy megvizsgálja:

1. Az illetékes hatóság évente legalább 
egyszer ellenőrzéseket végez, hogy 
megvizsgálja:

Or. en
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Módosítás, előterjesztette: John Bowis

Módosítás: 43
III. melléklet, 2. pont

2. Az e melléklet 1. pontjával összhangban 
végzett ellenőrzést követően, ha ez az 
ellenőrzés azt tárja fel, hogy a II. 
mellékletben előírt követelményeket nem 
tartják be, vagy a IV. melléklet 3. pontjával 
összhangban történő értesítést követően, az 
illetékes hatóság követelheti a 
tulajdonostól vagy tartótól, hogy szüntesse 
meg a jelentett hiányosságokat 
valószínűleg előidéző, a létesítményben 
uralkodó tényezőket. Ilyen esetben a 
tulajdonosnak vagy tartónak a létesítményt 
ellátó állatorvos megjegyzésével ellátott 
cselekvési tervet kell benyújtania. 

2. Az e melléklet 1. pontjával összhangban 
végzett ellenőrzést követően, ha ez az 
ellenőrzés azt tárja fel, hogy a II. 
mellékletben előírt követelményeket nem 
tartják be, vagy a IV. melléklet 3. pontjával 
összhangban történő értesítést követően, az 
illetékes hatóság követelheti a 
tulajdonostól vagy tartótól, hogy szüntesse 
meg a jelentett hiányosságokat 
valószínűleg előidéző, a létesítményben 
uralkodó tényezőket. Ilyen esetben a 
tulajdonosnak vagy tartónak a létesítményt 
ellátó hivatásos állatorvos megjegyzésével 
ellátott cselekvési tervet kell benyújtania. 

Ezen felül, amikor egy ellenőrzés során azt 
tárják fel, hogy a II. melléklet 
követelményeit nem tartották be, vagy 
amikor a IV. melléklet 3. pontja alapján 
súlyos hiányosságról kapnak értesítést, 
vagy ugyanazon létesítményre 
vonatkozóan előzőleg jelentett 
hiányosságról kapnak második értesítést, 
az illetékes hatóság elrendelheti az érintett 
létesítményre vagy létesítmény egységére 
vonatkozóan a maximális állománysűrűség 
csökkentését olyan mértékben, amely 
megfelelően korrigálja a hiányosságot, 
normális esetben 30 és 38 kilogramm
élősúly közötti állománysűrűségre. Az 
illetékes hatóság tájékoztatja a tulajdonost 
vagy tartót a meghozott határozatról, és 
különösen arról az időpontról, amikortól az 
állománysűrűség csökkentése hatályba lép. 

Ezen felül, amikor egy ellenőrzés során azt 
tárják fel, hogy a II. melléklet 
követelményeit nem tartották be, vagy 
amikor a IV. melléklet 3. pontja alapján 
súlyos hiányosságról kapnak értesítést, 
vagy ugyanazon létesítményre 
vonatkozóan előzőleg jelentett 
hiányosságról kapnak második értesítést, 
az illetékes hatóság elrendelheti az érintett 
létesítményre vagy létesítmény egységére 
vonatkozóan a maximális állománysűrűség 
csökkentését olyan mértékben, amely 
megfelelően korrigálja a hiányosságot, 
normális esetben 25 és 30 kilogramm
élősúly közötti állománysűrűségre. Az 
illetékes hatóság tájékoztatja a tulajdonost 
vagy tartót a meghozott határozatról, és 
különösen arról az időpontról, amikortól az 
állománysűrűség csökkentése hatályba lép. 

Az illetékes hatóság azonban dönthet úgy, 
hogy nem kell csökkenteni az 
állománysűrűséget, amennyiben a 
tulajdonos vagy tartó elégséges 
magyarázatot nyújt a hiányosság rendkívüli 
természetéről, vagy bebizonyítja, hogy az 
okok az ő irányításukon kívül esnek. Ilyen 
esetben a tulajdonosnak vagy tartónak 
bizonyítania kell, hogy a megfelelő 
személyeket, mint például a keltető telep 

Az illetékes hatóság azonban dönthet úgy, 
hogy nem kell csökkenteni az 
állománysűrűséget, amennyiben a 
tulajdonos vagy tartó elégséges 
magyarázatot nyújt a hiányosság rendkívüli 
természetéről. Ilyen esetben a 
tulajdonosnak vagy tartónak bizonyítania 
kell, hogy a megfelelő személyeket, mint 
például a keltető telep üzemeltetőjét vagy a 
takarmány beszállítót tájékoztatták a 
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üzemeltetőjét vagy a takarmány beszállítót 
tájékoztatták a hiányosság előfordulásáról, 
annak érdekében, hogy megelőzzék a 
megismétlődését.

hiányosság előfordulásáról, annak 
érdekében, hogy megelőzzék a 
megismétlődését.

Or. en

Indokolás

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.

Módosítás, előterjesztette: Caroline Lucas, Carl Schlyter

Módosítás: 44
II. melléklet, 2. pont, második albekezdés

Ezen felül, amikor egy ellenőrzés során azt 
tárják fel, hogy a II. melléklet 
követelményeit nem tartották be, vagy 
amikor a IV. melléklet 3. pontja alapján 
súlyos hiányosságról kapnak értesítést, 
vagy ugyanazon létesítményre 
vonatkozóan előzőleg jelentett 
hiányosságról kapnak második értesítést, 
az illetékes hatóság elrendelheti az érintett 
létesítményre vagy létesítmény egységére 
vonatkozóan a maximális állománysűrűség 
csökkentését olyan mértékben, amely 
megfelelően korrigálja a hiányosságot, 
normális esetben 30 és 38 kilogramm
élősúly közötti állománysűrűségre. Az 
illetékes hatóság tájékoztatja a tulajdonost 
vagy tartót a meghozott határozatról, és 
különösen arról az időpontról, amikortól az 
állománysűrűség csökkentése hatályba lép. 

Ezen felül, amikor egy ellenőrzés során azt 
tárják fel, hogy a II. melléklet 
követelményeit nem tartották be, vagy 
amikor a IV. melléklet 3. pontja alapján 
súlyos hiányosságról kapnak értesítést, 
vagy ugyanazon létesítményre 
vonatkozóan előzőleg jelentett 
hiányosságról kapnak második értesítést, 
az illetékes hatóság elrendelheti az érintett 
létesítményre vagy létesítmény egységére 
vonatkozóan a maximális állománysűrűség 
csökkentését olyan mértékben, amely 
megfelelően korrigálja a hiányosságot, 
normális esetben 20 kilogramm élősúly 
állománysűrűségre. Az illetékes hatóság 
tájékoztatja a tulajdonost vagy tartót a 
meghozott határozatról, és különösen arról 
az időpontról, amikortól az 
állománysűrűség csökkentése hatályba lép. 

Or. en

Indokolás

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 
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positive exception and shall have to comply with the general requirement on stocking density 
of Article 3 Paragraph 2.

Módosítás, előterjesztette: John Bowis

Módosítás: 45
III. melléklet, 3. pont, b) alpont

b) a létesítményt ellátó állatorvos kedvező 
véleményt adott a kérelemről.

b) a létesítményt ellátó hivatásos 
állatorvos kedvező véleményt adott a 
kérelemről.

Or. en

Indokolás

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

Módosítás, előterjesztette: Caroline Lucas, Carl Schlyter

Módosítás: 46
IV. melléklet, 1. pont, első albekezdés

1. A vágóhídon minden egyes szállítmányt, 
a talppárna dermatitisz előfordulására 
vonatkozóan, a hatósági állatorvos 
felügyelete mellett, a 4. pontnak 
megfelelően egy pontszám 
megállapításával legalább 200 csirkéből 
álló reprezentatív minta alapján történő 
ellenőrzésnek kell alávetni. 

1. A vágóhídon minden egyes szállítmányt, 
a talppárna dermatitisz és 
mellhólyagosodás előfordulására 
vonatkozóan, a hatósági állatorvos 
felügyelete mellett, a 4. pontnak 
megfelelően egy pontszám 
megállapításával legalább 200 csirkéből 
álló reprezentatív minta alapján történő 
ellenőrzésnek kell alávetni. 

Or. en

Indokolás

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

Módosítás, előterjesztette: Caroline Lucas, Carl Schlyter

Módosítás: 47
IV. melléklet, 3. pont, a táblázat második oszlopa

Pontszám vagy százalék Pontszám vagy százalék
50 pont 30 pont
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1 % plusz 0,06 % megszorozva az 
állomány napokban számított vágási 
korával

1 % plusz 0,04 % megszorozva az 
állomány napokban számított vágási 
korával

Or. en

Indokolás

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.

Módosítás, előterjesztette: John Bowis

Módosítás: 48
IV. melléklet, 4. pont, második albekezdés, 1a bekezdés (új)

A Bizottság részletes, fényképekkel 
illusztrált listát állít össze az 
elváltozásokról az EU-ben történő 
standardizálás érdekében.

Or. en

Indokolás

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.

Módosítás, előterjesztette: John Bowis

Módosítás: 49
V. melléklet, d) pont

d) a csirkék sürgősségi ellátása, sürgősségi 
leölése és selejtezése.

d) a betegségek tüneteinek felismerése, 
kezelése és a csirkék sürgősségi ellátása, 
sürgősségi leölése és selejtezése.

Or. en

Indokolás

Training should include recognition of common signs of disease.


