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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendementen van het Parlement

Amendement ingediend door Caroline Lucas, Carl Schlyter

Amendement 5
Visum 1

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de 
Europese Gemeenschap, en met name op 
artikel 37,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de 
Europese Gemeenschap, en met name op 
de artikelen 37 en 152,

Or. en

Motivering

De verbetering van het dierenwelzijn door een minder intensieve kippenteelt en het gebruik 
van resistentere soorten vermindert de behoefte aan diergeneesmiddelen, 
voedingssupplementen en biociden. De bepalingen van deze richtlijn zouden dus ook gunstige 
gevolgen hebben voor de voedselveiligheid en de volksgezondheid. Daarom moet een dubbele 
rechtsgrondslag worden vermeld.
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Amendement ingediend door Caroline Lucas, Carl Schlyter

Amendement 6
Overweging 10

(10) Bij de vaststelling van voorschriften 
voor de bescherming van vleeskuikens 
moet een evenwicht worden gevonden 
tussen de verschillende aspecten waarmee 
rekening moet worden gehouden, namelijk 
dierenwelzijn en diergezondheid, 
economische en sociale overwegingen en 
gevolgen voor het milieu.

(10) Bij de vaststelling van voorschriften 
voor de bescherming van vleeskuikens 
moet een evenwicht worden gevonden 
tussen de verschillende aspecten waarmee 
rekening moet worden gehouden, namelijk 
dierenwelzijn en diergezondheid, 
economische en sociale overwegingen en 
gevolgen voor de voedselveiligheid en het 
milieu.

Or. en

Motivering

De verbetering van het dierenwelzijn door een minder intensieve kippenteelt en het gebruik 
van resistentere soorten vermindert de behoefte aan diergeneesmiddelen, 
voedingssupplementen en biociden. De bepalingen van deze richtlijn zouden dus ook gunstige 
gevolgen hebben voor de voedselveiligheid en de volksgezondheid.

Amendement ingediend door John Bowis

Amendement 7
Artikel 1, letter a)

a) inrichtingen met minder dan 100 
vleeskuikens; 

a) inrichtingen met een normale bezetting 
van minder dan 100 vleeskuikens; 

Or. en

Motivering

Het aantal kuikens in een inrichting kan op een gegeven moment tijdelijk minder dan 100 
bedragen. Inrichtingen waarvan de bezetting tijdelijk minder dan 100 kuikens bedraagt, 
moeten toch onder het toepassingsgebied van deze richtlijn vallen.

Amendement ingediend door Caroline Lucas, Carl Schlyter

Amendement 8
Artikel 1, letter b)

b) inrichtingen met 
vermeerderingsdieren;

Schrappen
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Or. en

Motivering

Inrichtingen met vermeerderingsdieren moeten onder het toepassingsgebied van de richtlijn 
vallen.

Amendement ingediend door Caroline Lucas, Carl Schlyter

Amendement 9
Artikel 3, lid 2

2. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
hoeveelheid vleeskuikens per vierkante 
meter nuttige oppervlakte 
("bezettingsdichtheid") in inrichtingen of 
afzonderlijke eenheden van een inrichting 
niet meer dan 30 kg levend gewicht 
bedraagt.

2. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
hoeveelheid vleeskuikens per vierkante 
meter nuttige oppervlakte 
("bezettingsdichtheid") in inrichtingen of 
afzonderlijke eenheden van een inrichting 
niet meer dan 20 kg levend gewicht 
bedraagt.

Or. en

Motivering

Bij een bezettingsdichtheid van meer dan 20 kg/m2 nemen de problemen inzake dierenwelzijn 
toe.

Amendement ingediend door Caroline Lucas, Carl Schlyter

Amendement 10
Artikel 3, lid 2 bis (nieuw)

2 bis. Er worden geen kippenrassen met 
een gemiddelde dagelijkse groei van meer 
dan 40 gram gebruikt.

Or. en

Motivering

De eenzijdige keuze voor kippensoorten met een snelle groei is de oorzaak van veel 
problemen op het gebied van dierenwelzijn, dierziekten en voedselveiligheid.

Amendement ingediend door Caroline Lucas, Carl Schlyter

Amendement 11
Artikel 3, lid 3

3. In afwijking van punt 2 kunnen de Schrappen
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lidstaten bepalen dat vleeskuikens mogen 
worden gehouden met een 
bezettingsdichtheid van maximaal 38 kg 
levend gewicht in inrichtingen of 
afzonderlijke eenheden van een 
inrichting, op voorwaarde dat de eigenaar 
of houder niet alleen de voorschriften van 
bijlage I maar ook de voorschriften van 
bijlage II naleeft.
In dat geval zorgen de lidstaten ervoor 
dat:
a) de inspecties, het toezicht en de 
follow-up die in de bijlagen III en IV 
zijn bedoeld door de bevoegde autoriteit 
worden uitgevoerd; en 
b) de officiële dierenarts die voor de 
officiële controles in het slachthuis 
verantwoordelijk is, de voorschriften van 
bijlage IV naleeft.

Or. en

Motivering

De strenge normen waarin hier als afwijking wordt voorzien, moeten in alle inrichtingen 
worden toegepast. Er is geen reden om een hogere bezettingsdichtheid toe te staan.

Amendement ingediend door Caroline Lucas, Carl Schlyter

Amendement 12
Artikel 3, lid 3, alinea 1

3. In afwijking van punt 2 kunnen de 
lidstaten bepalen dat vleeskuikens mogen 
worden gehouden met een 
bezettingsdichtheid van maximaal 38 kg
levend gewicht in inrichtingen of 
afzonderlijke eenheden van een inrichting, 
op voorwaarde dat de eigenaar of houder 
niet alleen de voorschriften van bijlage I 
maar ook de voorschriften van bijlage II 
naleeft.

3. In afwijking van punt 2 kunnen de 
lidstaten bepalen dat vleeskuikens mogen 
worden gehouden met een 
bezettingsdichtheid van maximaal 25 kg
levend gewicht in inrichtingen of 
afzonderlijke eenheden van een inrichting, 
op voorwaarde dat de eigenaar of houder 
niet alleen de voorschriften van bijlage I 
maar ook de voorschriften van bijlage II 
naleeft.

Or. en
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Motivering

Bij een bezettingsdichtheid van meer dan 20 kg/m2 nemen de problemen inzake dierenwelzijn 
toe. In goede omstandigheden is een dichtheid van 25 kg/m2 aanvaardbaar.

Amendement ingediend door John Bowis

Amendement 13
Artikel 4, lid 3

3. De lidstaten zorgen ervoor dat er een 
systeem voor de controle en goedkeuring 
van de cursussen wordt opgezet. De 
eigenaar of houder van de vleeskuikens 
heeft een door de bevoegde autoriteit van 
de lidstaat erkend certificaat waaruit blijkt 
dat hij dergelijke cursussen heeft gevolgd 
of gelijkwaardige ervaring heeft opgedaan.

3. De lidstaten zorgen ervoor dat er een 
systeem voor de controle en goedkeuring 
van de cursussen wordt opgezet, met 
inbegrip van een onafhankelijk onderzoek 
naar de bekwaamheid van de in lid 1, 
onder a) genoemde personen. De eigenaar 
of houder van de vleeskuikens heeft een 
door de bevoegde autoriteit van de lidstaat 
erkend certificaat waaruit blijkt dat hij 
dergelijke cursussen heeft gevolgd of 
gelijkwaardige ervaring heeft opgedaan.

Or. en

Motivering

Cursussen moeten resulteren in een merkbare verbetering van de bekwaamheid.

Amendement ingediend door Caroline Lucas, Carl Schlyter

Amendement 14
Artikel 4, lid 4

4. Ervaring opgedaan vóór [1 december 
2006] mag door de lidstaten worden 
erkend als gelijkwaardig aan het volgen 
van dergelijke cursussen; zij geven een 
certificaat af waaruit die 
gelijkwaardigheid blijkt.

Schrappen

Or. en

Motivering

Ervaring met de productie van vleeskuikens is niet gelijkwaardig aan het volgen van een 
cursus over dierenwelzijn.
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Amendement ingediend door Caroline Lucas, Carl Schlyter

Amendement 15
Artikel 5, alinea 1

Uiterlijk twee jaar na de vaststelling van 
deze richtlijn dient de Commissie bij het 
Europees Parlement en de Raad een 
rapport in over de eventuele invoering van 
een specifieke, geharmoniseerde en 
verplichte etiketteringsregeling op 
communautair niveau voor kippenvlees en 
producten en bereidingen daarvan, die 
gebaseerd is op de naleving van de normen 
inzake dierenwelzijn.

Uiterlijk twee jaar na de vaststelling van 
deze richtlijn dient de Commissie bij het 
Europees Parlement en de Raad een 
rapport in over de eventuele invoering van 
een specifieke, geharmoniseerde en 
verplichte etiketteringsregeling op 
communautair niveau voor kippenvlees en 
producten en bereidingen daarvan, die 
gebaseerd is op de naleving van de normen 
inzake dierenwelzijn, met inbegrip van 
duidelijke informatie over de 
productienormen en aanduiding van de 
oorsprong van het product.

Or. en

Motivering

Vermelding van de productienormen en de geografische oorsprong bij de etikettering van 
voedingsproducten, met name vleesproducten, is noodzakelijk zodat de consument een 
geïnformeerde keuze kan maken.

Amendement ingediend door John Bowis

Amendement 16
Artikel 6

1. Uiterlijk vijf jaar na de vaststelling van 
deze richtlijn dienen de lidstaten bij de 
Commissie een samenvatting in van de 
gegevens die zijn verzameld zoals bepaald 
in de punten 1 en 2 van bijlage IV.

1. Uiterlijk drie jaar na de vaststelling van 
deze richtlijn dienen de lidstaten bij de 
Commissie een samenvatting in van de 
gegevens die zijn verzameld zoals bepaald 
in de punten 1 en 2 van bijlage IV.

Op basis van die gegevens en een 
wetenschappelijk advies van de Europese 
Autoriteit voor voedselveiligheid dient de 
Commissie bij het Europees Parlement en 
de Raad een rapport in over de invloed van 
genetische parameters op geconstateerde 
afwijkingen die het welzijn van 
vleeskuikens ondermijnen. Dat rapport gaat 
indien nodig vergezeld van passende 
wetgevingsvoorstellen.

Op basis van die gegevens en een 
wetenschappelijk advies van de Europese 
Autoriteit voor voedselveiligheid dient de 
Commissie uiterlijk vier jaar na de 
vaststelling van deze richtlijn bij het 
Europees Parlement en de Raad een 
rapport in over de invloed van genetische 
parameters op geconstateerde afwijkingen 
en alle andere gezondheidsaspecten die 
het welzijn van vleeskuikens ondermijnen. 
Dat rapport gaat indien nodig vergezeld 
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van passende wetgevingsvoorstellen.
In het verslag en de wetgevingsvoorstellen 
moet zowel aandacht worden besteed aan 
de genetica van vleeskuikens als aan de 
welzijnsomstandigheden waarin de 
ouderdieren worden gehouden, en moeten 
ook mogelijkheden aan bod komen zoals 
het kweken van soorten van een erkend 
traag groeiend ras, beperkingen op de 
maximale dagelijkse groei, de invoering 
van een minimumleeftijd voor het 
slachten of een verbod op het gebruik van 
vleeskuikens van ouderdieren die beperkt 
gevoederd moeten worden.

2. Binnen twee jaar na de vaststelling van 
deze richtlijn bepaalt de Commissie 
overeenkomstig de in artikel 9 bedoelde 
procedure in welke vorm de in lid 1 
bedoelde gegevens moeten worden 
ingediend.

2. Binnen een jaar na de vaststelling van 
deze richtlijn bepaalt de Commissie 
overeenkomstig de in artikel 9 bedoelde 
procedure in welke vorm de in lid 1 
bedoelde gegevens moeten worden 
ingediend.

Or. en

Motivering

Het is sinds lang duidelijk dat genetische parameters een zeer belangrijke rol spelen in de 
welzijnsproblemen van vleeskuikens. Dit amendement verkort de termijn voor het inzamelen 
van gegevens en stelt een termijn vast voor de indiening van een verslag en 
wetgevingsvoorstellen door de Commissie.

Amendement ingediend door Caroline Lucas, Carl Schlyter

Amendement 17
Artikel 6, lid 1

1. Uiterlijk vijf jaar na de vaststelling van 
deze richtlijn dienen de lidstaten bij de 
Commissie een samenvatting in van de 
gegevens die zijn verzameld zoals bepaald 
in de punten 1 en 2 van bijlage IV. 

1. Uiterlijk twee jaar na de vaststelling van 
deze richtlijn dienen de lidstaten bij de 
Commissie een samenvatting in van de 
gegevens die zijn verzameld zoals bepaald 
in de punten 1 en 2 van bijlage IV. 

Op basis van die gegevens en een 
wetenschappelijk advies van de Europese 
Autoriteit voor voedselveiligheid dient de 
Commissie bij het Europees Parlement en 
de Raad een rapport in over de invloed van 
genetische parameters op geconstateerde 
afwijkingen die het welzijn van 
vleeskuikens ondermijnen. Dat rapport gaat 

Op basis van een wetenschappelijk advies
van de Europese Autoriteit voor 
voedselveiligheid dient de Commissie bij 
het Europees Parlement en de Raad een 
rapport in over de invloed van genetische 
parameters op geconstateerde afwijkingen 
die het welzijn van vleeskuikens in 
kippenhouderijen ondermijnen, alsmede 
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indien nodig vergezeld van passende 
wetgevingsvoorstellen.

over de teloorgang van de biodiversiteit in 
de kippenhouderij, met inbegrip van een 
kosten-batenanalyse van het gebruik van 
verschillende kippenrassen met 
betrekking tot diergezondheid, resistentie 
tegen dierziekten en de noodzaak van het 
gebruik van biociden en 
diergeneesmiddelen. Dat rapport wordt 
uiterlijk 30 maanden na de vaststelling 
van deze richtlijn ingediend en gaat 
vergezeld van passende 
wetgevingsvoorstellen.

Or. en

Motivering

De eenzijdige keuze voor kippensoorten met een snelle groei is de oorzaak van veel 
problemen op het gebied van dierenwelzijn, dierziekten en voedselveiligheid.

Amendement ingediend door Kartika Tamara Liotard, Jonas Sjöstedt

Amendement 18
Artikel 6, lid 1, alinea 1

1. Uiterlijk vijf jaar na de vaststelling van 
deze richtlijn  dienen de lidstaten bij de 
Commissie een samenvatting in van de 
gegevens die zijn verzameld zoals bepaald 
in de punten 1 en 2 van bijlage IV.

1. Uiterlijk twee jaar na de vaststelling van 
deze richtlijn  dienen de lidstaten bij de 
Commissie een samenvatting in van de 
gegevens die zijn verzameld zoals bepaald 
in de punten 1 en 2 van bijlage IV.

Or. nl

Motivering

Vijf jaar is veel te lang. De lidstaten moeten in staat zijn om binnen de twee jaar een 
samenvatting van hun verzamelde gegevens bij de Commissie in te dienen.

Amendement ingediend door Caroline Lucas, Carl Schlyter

Amendement 19
Artikel 6, lid 2

2. Binnen twee jaar na de vaststelling van 
deze richtlijn bepaalt de Commissie 
overeenkomstig de in artikel 9 bedoelde 
procedure in welke vorm de in lid 1 
bedoelde gegevens moeten worden 

2. Binnen 6 maanden na de vaststelling 
van deze richtlijn bepaalt de Commissie 
overeenkomstig de in artikel 9 bedoelde 
procedure in welke vorm de in lid 1 
bedoelde gegevens moeten worden 
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ingediend. ingediend.

Or. en

Motivering

De inzameling van gegevens is omschreven in Bijlage IV. Technische details zoals de vorm 
waarin de gegevens moeten worden ingediend, mogen de procedure niet nodeloos vertragen.

Amendement ingediend door Kartika Tamara Liotard, Jonas Sjöstedt

Amendement 20
Artikel 6, lid 2 bis (nieuw)

2bis. Uiterlijk twee jaar na de vaststelling 
van deze richtlijn zal de Commissie, op 
basis van een wetenschappelijk advies van 
de Europese Autoriteit voor 
voedselveiligheid over de gevolgen van de 
fokkerij voor het welzijn van de 
vleeskuikens en de 
vleeskuikenouderdieren, bij het Europees 
Parlement en de Raad een voorstel van 
richtlijn indienen  voor een betere 
fokkerij, huisvesting en verzorging van 
vleeskuikenouderdieren.

Or. nl

Motivering

In overweging 14 wordt de wens uitgedrukt dat op basis van nieuwe wetenschappelijke 
informatie een rapport wordt opgesteld om het welzijn van vleeskuikens, inclusief de 
ouderdieren daarvan, te verbeteren.

Om deze overweging concreet te maken, is dit artikel noodzakelijk.

Amendement ingediend door John Bowis

Amendement 21
Bijlage I, punt 2

2. De vleeskuikens moeten permanent bij 
het voer kunnen; het voer mag niet meer 
dan 12 uur vóór de geplande slachttijd bij 
de vleeskuikens worden weggenomen.

2. De vleeskuikens moeten permanent bij 
het voer kunnen of op vaste tijdstippen 
worden gevoederd; het voer mag niet meer 
dan 12 uur vóór de geplande slachttijd bij 
de vleeskuikens worden weggenomen.

Or. en
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Motivering

De richtlijn vereist dat de vleeskuikens permanent bij het voer moeten kunnen. Verschillende 
wetenschappelijke studies hebben echter aangetoond dat maaltijdvoedering even goed kan 
zijn. Daarom moet ook deze manier van voederen door de richtlijn worden toegelaten.

Amendement ingediend door John Bowis

Amendement 22
Bijlage I, punt 3

3. Alle vleeskuikens moeten permanent 
toegang hebben tot droog en los strooisel.

3. Alle vleeskuikens moeten permanent 
toegang hebben tot droog, los en schoon 
strooisel van geschikt materiaal en 
passende consistentie. De laag strooisel 
moet gemiddeld ten minste 5 cm dik zijn..
Nadat een gebouw is ontruimd, moet al 
het strooisel worden verwijderd en moet 
de inrichting afdoende worden 
schoongemaakt (gereinigd en ontsmet). 
Nieuwe vleeskuikens moeten nieuw 
strooisel krijgen.

Or. en

Motivering

De laag strooisel moet ten minste 5 cm dik zijn en het strooisel moet schoon zijn.

Om haarden van besmettelijke ziekten zoals ademhalingsziekten, aviaire influenza of 
Newcastle disease te voorkomen, moet op kippenfokkerijen een hoog niveau van bioveiligheid 
worden gehandhaafd. Nadat een gebouw is ontruimd, is het belangrijk het strooisel te 
verwijderen en de inrichting schoon te maken.

Amendement ingediend door Kartika Tamara Liotard, Jonas Sjöstedt

Amendement 23
Bijlage I, punt 3

3. Alle vleeskuikens moeten permanent 
toegang hebben tot droog en los strooisel.

3. Alle vleeskuikens moeten permanent 
toegang hebben tot droog en los strooisel. 
Dit strooisel moet minimaal 5 cm diep zijn 
op het moment van de huisvesting van een 
nieuwe schare vleeskuikens.

Or. nl
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Motivering

Vijf jaar is veel te lang; de lidstaten moeten in staat zijn om binnen de twee jaar een 
samenvatting van hun verzamelde gegevens bij de Commissie in te dienen.

Amendement ingediend door Caroline Lucas, Carl Schlyter

Amendement 24
Bijlage I, punt 3

3. Alle vleeskuikens moeten permanent 
toegang hebben tot droog en los strooisel.

3. Alle vleeskuikens moeten permanent 
toegang hebben tot droog en los strooisel. 
De laag strooisel voor nieuwe dieren moet 
ten minste 5 cm dik zijn. Er dient tevens 
gezorgd te worden voor een zekere 
diversiteit, bijvoorbeeld stro, 
houtspaanders, balen, kool of hele 
granen.

Or. en

Motivering

Slecht of nat strooisel is naast een te hoge bezettingsdichtheid een van de belangrijkste 
oorzaken van welzijnsproblemen bij vleeskuikens. Daarom moet in alle inrichtingen 
voldoende strooisel van goede kwaliteit worden vereist. Het is wetenschappelijk bewezen dat 
diversiteit de activiteit van de kuikens verhoogt en aldus een aantal welzijnsproblemen 
vermindert.

Amendement ingediend door Kartika Tamara Liotard, Jonas Sjöstedt

Amendement 25
Bijlage I, punt 4

4. De ventilatie moet voldoende zijn om 
oververhitting te voorkomen en, indien 
nodig in combinatie met 
verwarmingssystemen, vocht te 
verwijderen.

4. De inrichting is uitgerust met 
ventilatie-, verwarmings- en koelsystemen, 
die zodanig geconcipieerd, gebouwd en 
ingesteld zijn dat:

a) de NH3-concentratie niet hoger is dan 
20 ppm en de CO2-concentratie niet 
hoger is dan 3000 ppm, gemeten ter 
hoogte van de kop van de vleeskuikens;
b) de binnentemperatuur de 
buitentemperatuur met niet meer dan 3°C 
overschrijdt wanneer het buiten in de 
schaduw warmer is dan 30°C;
c) de relatieve vochtigheid in de eenheid 
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van de inrichting niet hoger is dan 70% 
wanneer de buitentemperatuur minder 
bedraagt dan 10°C.

Or. nl

Motivering

Zelfs indien het maximale gewicht van levende kuikens gerespecteerd wordt, blijven er nog 
steeds welzijnsproblemen, zoals de luchtkwaliteit en de temperatuur. 

Te hoge amoniakcentraties zijn nefast voor de gezondheid van de kuikens en houden verband 
met de kwaliteit van het strooisel ( zie amendement 2).

De mate van luchtvervuiling is te wijten aan, onder andere, de efficiëntie van het 
ventalisatiesysteem, dat moet zorgen voor het behoud van de juiste temperatuur en van een 
zeker niveau van vochtigheid. 

Deze omgevingsvoorwaarden zijn opgenomen in Bijlage II, maar zouden eveneens moeten 
opgenomen worden in Bijlage I, omdat een dichtheid van maximaal 25kg niet voldoende is om 
het welzijn van de kuikens te waarborgen.

Amendement ingediend door Caroline Lucas, Carl Schlyter

Amendement 26
Bijlage I, punt 4

4. De ventilatie moet voldoende zijn om 
oververhitting te voorkomen en, indien 
nodig in combinatie met 
verwarmingssystemen, vocht te 
verwijderen.

4. De ventilatie moet voldoende zijn om 
oververhitting te voorkomen en, indien 
nodig in combinatie met 
verwarmingssystemen, vocht te 
verwijderen. De ventilatiegraad mag niet 
minder dan 4,5 m3 per kg 
lichaamsgewicht per uur bedragen.

Or. en

Amendement ingediend door John Bowis

Amendement 27
Bijlage I, punt 4

4. De ventilatie moet voldoende zijn om 
oververhitting te voorkomen en, indien 
nodig in combinatie met 
verwarmingssystemen, vocht te 
verwijderen.

4. De ventilatie moet voldoende zijn om 
oververhitting te voorkomen en, indien 
nodig in combinatie met 
verwarmingssystemen, vocht te 
verwijderen.
De eigenaar of houder garandeert dat 
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elke eenheid van een inrichting is 
uitgerust met ventilatie-, verwarmings- en 
koelsystemen die zo zijn ontworpen en 
gebouwd en zo functioneren dat
a) de NH3-concentratie niet hoger is dan 
15 ppm en de CO2-concentratie niet hoger 
is dan 3 000 ppm, gemeten ter hoogte van 
de kop van de vleeskuikens;
b) de binnentemperatuur de 
buitentemperatuur met niet meer dan 3°C 
overschrijdt wanneer het buiten in de 
schaduw warmer is dan 30 °C;
c) de relatieve vochtigheid in de eenheid 
van de inrichting niet hoger is dan 70% 
wanneer de buitentemperatuur minder 
dan 10°C bedraagt.
Ventilatie-, verwarmings- en koelsystemen 
zijn aan inspectie onderworpen.

Or. en

Motivering

Vocht, in combinatie met hoge temperaturen, bevordert de groei van bacteriën, waardoor 
organische materialen worden afgebroken en ammoniak ontstaat. Ammoniak en nat strooisel 
zijn verantwoordelijk voor talrijke problemen zoals contactdermatitis, infectieuze en 
ademhalingsziekten en ascites. Om deze problemen te voorkomen moet de concentratie van 
ammoniak in alle omstandigheden lager dan 15 ppm worden gehouden. De bepalingen van 
Bijlage II, punt 3 moeten derhalve op alle inrichtingen worden toegepast.

Amendement ingediend door Kartika Tamara Liotard, Jonas Sjöstedt

Amendement 28
Bijlage I, punt 6

6. In alle gebouwen moet de 
lichtinstensiteit tijdens de lichtperiode op 
de hele vloer ten minste 20 lux bedragen, 
gemeten op ooghoogte van de dieren. Een 
tijdelijke vermindering van het 
verlichtingsniveau is toegestaan als dat 
volgens de dierenarts noodzakelijk is.

6. In alle gebouwen moet de 
lichtinstensiteit tijdens de lichtperiode op 
de hele vloer ten minste 100 lux bedragen, 
gemeten op ooghoogte van de dieren. Een 
tijdelijke vermindering van het 
verlichtingsniveau is toegestaan als dat 
volgens de dierenarts noodzakelijk is.

Or. nl
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Motivering

Zelfs indien het maximale gewicht van levende kuikens gerespecteerd wordt, blijven er nog 
steeds welzijnsproblemen, zoals de lichtintensiteit. Een te lage lichtintensiteit ontmoedigt de 
kuikens om te bewegen en versnelt de toename van het gewicht. Te weinig activiteit leidt tot 
welzijnsproblemen, zoals ernstige pootgebreken. Veel en fel licht zet aan tot meer beweging 
en is essentieel voor het overleven van de kuikens tijdens de eerste weken.

Amendement ingediend door John Bowis

Amendement 29
Bijlage I, punt 6

6. In alle gebouwen moet de lichtintensiteit 
tijdens de lichtperiode op de hele vloer ten 
minste 20 lux bedragen, gemeten op 
ooghoogte van de dieren. Een tijdelijke 
vermindering van het verlichtingsniveau is 
toegestaan als dat volgens de dierenarts 
noodzakelijk is. 

6. In alle gebouwen moet de lichtintensiteit 
tijdens de lichtperiode gemiddeld ten 
minste 50 lux en nooit minder dan 20 lux 
bedragen. Metingen moeten gebeuren op 
ooghoogte van de dieren en gelden voor 
het gehele vloeroppervlak. Een tijdelijke 
vermindering van het verlichtingsniveau is 
toegestaan als dat volgens de dierenarts 
noodzakelijk is. 

Or. en

Motivering

De lichtintensiteit mag nooit minder dan 20 lux bedragen, maar er moet een hoger 
gemiddelde van 50 lux worden vereist.

OF

De lichtintensiteit moet ten minste 100 lux bedragen.

Amendement ingediend door Caroline Lucas, Carl Schlyter

Amendement 30
Bijlage I, punt 6

6. In alle gebouwen moet de lichtintensiteit 
tijdens de lichtperiode op de hele vloer ten 
minste 20 lux bedragen, gemeten op 
ooghoogte van de dieren. Een tijdelijke 
vermindering van het verlichtingsniveau is 
toegestaan als dat volgens de dierenarts 
noodzakelijk is. 

6. In alle gebouwen moet de lichtintensiteit 
tijdens de lichtperiode op de hele vloer ten 
minste 100 lux bedragen, gemeten op 
ooghoogte van de dieren. Er mogen alleen 
lichtbronnen met flikkervrije frequenties 
worden gebruikt. Een tijdelijke 
vermindering van het verlichtingsniveau is 
toegestaan als dat volgens de dierenarts 
noodzakelijk is. 
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Or. en

Motivering

Het Wetenschappelijk Comité voor de gezondheid en het welzijn van dieren beveelt in zijn 
verslag van maart 2000 een lichtintensiteit van ten minste 100 lux aan. Aangezien kippen 
kunstlicht anders waarnemen en flikkerend licht een hoge mate van stress kan veroorzaken, is 
deze bepaling nodig om het dierenwelzijn te verbeteren.

Amendement ingediend door Caroline Lucas, Carl Schlyter

Amendement 31
Bijlage I, punt 7

7. Binnen drie dagen nadat de 
vleeskuikens in het gebouw zijn geplaatst 
tot drie dagen vóór de geplande slachttijd 
moet de verlichting een 24-uurschema 
volgen en donkerperiodes omvatten die in 
totaal ten minste acht uur duren, met ten 
minste één ononderbroken donkerperiode 
van ten minste vier uur. 

7. De verlichting moet een 24-uurschema 
volgen en donkerperiodes omvatten die in 
totaal ten minste acht uur duren, met ten 
minste één ononderbroken donkerperiode 
van ten minste zes uur. 

Or. en

Motivering

Overeenkomstig de aanbeveling van het Europees verdrag.

Amendement ingediend door John Bowis

Amendement 32
Bijlage I, punt 7

7. Binnen drie dagen nadat de vleeskuikens 
in het gebouw zijn geplaatst tot drie dagen 
vóór de geplande slachttijd moet de 
verlichting een 24-uurschema volgen en 
donkerperiodes omvatten die in totaal ten 
minste acht uur duren, met ten minste één 
ononderbroken donkerperiode van ten 
minste vier uur. 

7. Binnen drie dagen nadat de vleeskuikens 
in het gebouw zijn geplaatst tot drie dagen 
vóór de geplande slachttijd moet de 
verlichting een 24-uurschema volgen en 
donkerperiodes omvatten die in totaal ten 
minste acht uur duren, met ten minste één 
ononderbroken donkerperiode van ten 
minste zes uur. 

Or. en
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Motivering

Wanneer het donker is moet er een ononderbroken donkerperiode van ten minste zes uur 
zonder kunstlicht zijn. Uitzonderingen mogen door de bevoegde autoriteit alleen worden 
toegestaan op grond van een diergeneeskundige indicatie en met het oog op het dierenwelzijn.

Amendement ingediend door John Bowis

Amendement 33
Bijlage I, punt 7 bis (nieuw)

Diversificatie van de omgeving
7 bis. Er wordt gezorgd voor diversificatie 
van de omgeving (b.v. in de vorm van 
strobalen, kool of hele granen).

Or. en

Motivering

Diversificatie van de omgeving is een goedkope manier om de activiteit van de dieren te 
stimuleren, in een aantal van hun gedragsbehoeften te voorzien en aldus hun pootsterkte te 
verbeteren.

Amendement ingediend door John Bowis

Amendement 34
Bijlage I, punt 9 bis (nieuw)

9 bis. De bevoegde autoriteit voert ten 
minste eens per jaar een inspectie uit.

Or. en

Motivering

Inspecties moeten worden uitgevoerd bij alle inrichtingen, niet alleen bij inrichtingen met een 
hogere bezettingsdichtheid.

Amendement ingediend door John Bowis

Amendement 35
Bijlage I, punt 10

10. De delen van gebouwen, uitrusting of 
gereedschap die met de vleeskuikens in 
contact komen, moeten na elke ontruiming 
grondig worden gereinigd en ontsmet vóór 

10. De delen van gebouwen, uitrusting of 
gereedschap die met de vleeskuikens in 
contact komen, moeten na elke ontruiming 
grondig worden gereinigd en ontsmet vóór 
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nieuwe dieren in de eenheid worden 
binnengebracht.

nieuwe dieren in de eenheid worden 
binnengebracht. All in/all out-systemen, 
waarbij de eenheid tussen opeenvolgende 
groepen dieren wordt schoongemaakt, zijn 
ten zeerste aanbevolen.

Or. en

Motivering

Om haarden van besmettelijke ziekten zoals ademhalingsziekten, aviaire influenza of 
Newcastle disease te voorkomen, moet op kippenfokkerijen een hoog niveau van bioveiligheid 
worden gehandhaafd.  Om een grondige reiniging en ontsmetting van de gebouwen te 
bevorderen worden all in/all out-systemen aanbevolen. Tussen elke twee opeenvolgende 
groepen vleeskuikens moet het strooisel worden verwijderd en het gebouw worden 
schoongemaakt. Daarna moet het gebouw een paar dagen leeg blijven.

Amendement ingediend door Kartika Tamara Liotard, Jonas Sjöstedt

Amendement 36
Bijlage I, punt 11, f)

f) de dagelijkse temperatuur in de stallen  
(maximum- en minimumtemperatuur)

f) technische details van de inrichting en 
de uitrusting van het ventilatie-, het koel-
en het verwarmingssysteem en de locatie 
ervan, het ventilatieschema en de beoogde 
parameters inzake luchtkwaliteit, zoals 
luchtstroming, luchtsnelheid en 
temperatuur.

Or. nl

Motivering

Logisch gevolg van amendement 4: indien de voorwaarden in verband met ventilatie-, koel-en 
verwarmingssysteem worden opgenomen, dient ook de registratie hiervan vermeld te worden.

Amendement ingediend door John Bowis

Amendement 37
Bijlage I, punt 12, alinea 2

Om pikkerij en kannibalisme te 
voorkomen, kunnen de lidstaten echter
het inkorten van snavels toestaan bij 
vleeskuikens jonger dan tien dagen, mits 
dat uitgevoerd wordt door gekwalificeerd 
personeel. Bovendien kunnen lidstaten 
castratie van mannelijke vleeskuikens 

Het inkorten van snavels mag door de 
lidstaten alleen worden toegestaan indien 
alle andere maatregelen om pikkerij en 
kannibalisme te voorkomen zijn uitgeput. 
Het inkorten van snavels mag alleen op 
advies van een dierenarts bij vleeskuikens 
jonger dan tien dagen, mits uitgevoerd door 
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toestaan. Castratie mag uitsluitend onder 
toezicht van een dierenarts worden 
uitgevoerd door personeel dat een 
specifieke, door de bevoegde autoriteit 
erkende opleiding heeft gekregen.

gekwalificeerd personeel. Castratie van 
mannelijke vleeskuikens is verboden.

Or. en

Motivering

Het inkorten van snavels is in een aantal landen reeds afgeschaft en staat in andere op het 
punt te verdwijnen. Alvorens deze pijnlijke procedure toe te passen, moeten andere 
maatregelen worden overwogen om pikkerij en kannibalisme te voorkomen, zoals b.v. 
diversificatie van de omgeving, aanpassing van voedings- en verlichtingsstrategieën of 
gebruik van aangepaste voorzieningen. Castratie van mannelijke vleeskuikens is noch vanuit 
veterinair oogpunt, noch vanuit het oogpunt van het dierenwelzijn gerechtvaardigd.

Amendement ingediend door Caroline Lucas, Carl Schlyter

Amendement 38
Bijlage I, punt 12, alinea 2

Om pikkerij en kannibalisme te 
voorkomen, kunnen de lidstaten echter 
het inkorten van snavels toestaan bij 
vleeskuikens jonger dan tien dagen, mits 
dat uitgevoerd wordt door gekwalificeerd 
personeel. Bovendien kunnen lidstaten 
castratie van mannelijke vleeskuikens 
toestaan. Castratie mag uitsluitend onder 
toezicht van een dierenarts worden 
uitgevoerd door personeel dat een 
specifieke, door de bevoegde autoriteit 
erkende opleiding heeft gekregen.

Schrappen

Or. en

Motivering

De vermindering van de bezettingsdichtheid en de andere voorgestelde maatregelen moeten 
pikkerij en kannibalisme voorkomen.

Amendement ingediend door Caroline Lucas, Carl Schlyter

Amendement 39
Bijlage I, punt 12 bis (nieuw)

12 bis. De eigenaar of houder garandeert 
dat elke eenheid van een inrichting is 
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uitgerust met ventilatie-, verwarmings- en 
koelsystemen die zo zijn ontworpen en 
gebouwd en zo functioneren dat
a) de NH3-concentratie niet hoger is dan 
15 ppm en de CO2-concentratie niet hoger 
is dan 3 000 ppm, gemeten ter hoogte van 
de kop van de vleeskuikens;
b) de binnentemperatuur niet meer dan 
35°C bedraagt;
c) de relatieve vochtigheid in de eenheid 
van de inrichting niet hoger is dan 70%.

Or. en

Motivering

Passende ventilatie en temperatuurregeling moeten minimumvereisten zijn voor alle 
inrichtingen.

Amendement ingediend door Caroline Lucas, Carl Schlyter

Amendement 40
Bijlage II, punt 3

3. De eigenaar of houder garandeert dat 
elke eenheid van een inrichting is uitgerust 
met ventilatie-, verwarmings- en 
koelsystemen die zo zijn ontworpen en 
gebouwd en zo functioneren dat

3. De eigenaar of houder garandeert dat 
elke eenheid van een inrichting is uitgerust 
met ventilatie-, verwarmings- en 
koelsystemen die zo zijn ontworpen en 
gebouwd en zo functioneren dat

a) de NH3-concentratie niet hoger is dan 
20 ppm en de CO2-concentratie niet hoger 
is dan 3 000 ppm, gemeten ter hoogte van 
de kop van de vleeskuikens;

a) de NH3-concentratie niet hoger is dan 
10 ppm en de CO2-concentratie niet hoger 
is dan 3 000 ppm, gemeten ter hoogte van 
de kop van de vleeskuikens;

b) de binnentemperatuur de 
buitentemperatuur met niet meer dan 3°C 
overschrijdt wanneer het buiten in de 
schaduw warmer is dan 30 °C;

b) de binnentemperatuur niet meer dan 
35°C bedraagt;

c) de relatieve vochtigheid in de eenheid 
van de inrichting niet hoger is dan 70% 
wanneer de buitentemperatuur minder 
dan 10 °C bedraagt.

c) de relatieve vochtigheid in de eenheid 
van de inrichting niet hoger is dan 70%.

De inspectie van het ventilatie-, het koel-
en het verwarmingssysteem vindt plaats 
met de regelmaat die is aangegeven in de 
documentatie die vereist is krachtens 
punt 2, onder c).

De inspectie van het ventilatie-, het koel-
en het verwarmingssysteem vindt plaats 
met de regelmaat die is aangegeven in de 
documentatie die vereist is krachtens 
punt 2, onder c).
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Or. en

Motivering

Passende ventilatie en temperatuurregeling moeten minimumvereisten zijn voor alle 
inrichtingen. Voor inrichtingen die gebruik maken van de afwijking moeten strengere normen 
gelden.

Amendement ingediend door John Bowis

Amendement 41
Bijlage II, punt 3, letter a)

a) de NH3-concentratie niet hoger is dan 
20 ppm en de CO2-concentratie niet hoger 
is dan 3 000 ppm, gemeten ter hoogte van 
de kop van de vleeskuikens;

a) de NH3-concentratie niet hoger is dan 
15 ppm en de CO2-concentratie niet hoger 
is dan 3 000 ppm, gemeten ter hoogte van 
de kop van de vleeskuikens;

Or. en

Motivering

Vocht, in combinatie met hoge temperaturen, bevordert de groei van bacteriën, waardoor 
organische materialen worden afgebroken en ammoniak ontstaat. Ammoniak en nat strooisel 
zijn verantwoordelijk voor talrijke problemen zoals contactdermatitis, infectieuze en 
ademhalingsziekten en ascites. Om deze problemen te voorkomen moet de concentratie van 
ammoniak in alle omstandigheden lager dan 15 ppm worden gehouden.

Amendement ingediend door John Bowis

Amendement 42
Bijlage III, punt 1, inleidende zin

1. De bevoegde autoriteit voert inspecties 
uit om de volgende elementen te 
controleren:

1. De bevoegde autoriteit voert ten minste 
eens per jaar inspecties uit om de volgende 
elementen te controleren:

Or. en

Amendement ingediend door John Bowis

Amendement 43
Bijlage III, punt 2

2. Na een inspectie overeenkomstig punt 1 
van deze bijlage, waarbij blijkt dat de 
voorschriften van bijlage II niet zijn 
nageleefd, of na een kennisgeving 
overeenkomstig punt 3 van bijlage IV kan 

2. Na een inspectie overeenkomstig punt 1 
van deze bijlage, waarbij blijkt dat de 
voorschriften van bijlage II niet zijn 
nageleefd, of na een kennisgeving 
overeenkomstig punt 3 van bijlage IV kan 
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de bevoegde autoriteit de eigenaar of 
houder verzoeken factoren in de inrichting 
die waarschijnlijk tot de gemelde 
tekortkomingen hebben bijgedragen, te 
elimineren. In dat geval dient de eigenaar 
of houder een actieplan in, dat wordt 
gefiatteerd door de dierenarts van de 
inrichting in kwestie. 

de bevoegde autoriteit de eigenaar of 
houder verzoeken factoren in de inrichting 
die waarschijnlijk tot de gemelde 
tekortkomingen hebben bijgedragen, te 
elimineren. In dat geval dient de eigenaar 
of houder een actieplan in, dat wordt 
gefiatteerd door een erkend dierenarts van 
de inrichting in kwestie.

Wanneer bij een inspectie blijkt dat de 
voorschriften van bijlage II niet zijn 
nageleefd of bij ontvangst van een 
kennisgeving krachtens punt 3 van bijlage 
IV met de melding van een ernstige 
tekortkoming of de tweede kennisgeving 
van een tekortkoming die voor dezelfde 
inrichting al eerder werd gemeld, kan de 
bevoegde autoriteit bovendien een 
vermindering van de maximale 
bezettingsdichtheid in de desbetreffende 
inrichtingen of eenheden van inrichtingen 
opleggen tot een niveau waarmee de 
tekortkoming wordt hersteld, normaliter tot 
een bezettingsdichtheid van 30 tot 38 kg
levend gewicht. De bevoegde autoriteit 
deelt de eigenaar of houder de beslissing 
mee, en met name het tijdstip waarop de 
vermindering van de bezettingsdichtheid 
ingaat. 

Wanneer bij een inspectie blijkt dat de 
voorschriften van bijlage II niet zijn 
nageleefd of bij ontvangst van een 
kennisgeving krachtens punt 3 van bijlage 
IV met de melding van een ernstige 
tekortkoming of de tweede kennisgeving 
van een tekortkoming die voor dezelfde 
inrichting al eerder werd gemeld, kan de 
bevoegde autoriteit bovendien een 
vermindering van de maximale 
bezettingsdichtheid in de desbetreffende 
inrichtingen of eenheden van inrichtingen 
opleggen tot een niveau waarmee de 
tekortkoming wordt hersteld, normaliter tot 
een bezettingsdichtheid van 25 tot 30 kg
levend gewicht. De bevoegde autoriteit 
deelt de eigenaar of houder de beslissing 
mee, en met name het tijdstip waarop de 
vermindering van de bezettingsdichtheid 
ingaat. 

De bevoegde autoriteit kan echter beslissen 
dat de bezettingsdichtheid niet hoeft te 
worden verminderd indien de eigenaar of 
houder voldoende kan aantonen dat het om 
een uitzonderlijke tekortkoming of een 
geval van overmacht gaat. In dat geval 
toont de eigenaar of houder aan dat de 
betrokken personen, zoals de exploitant 
van de broederij of de voederleverancier, 
van de tekortkoming op de hoogte zijn 
gebracht om te voorkomen dat de situatie 
zich herhaalt.

De bevoegde autoriteit kan echter beslissen 
dat de bezettingsdichtheid niet hoeft te 
worden verminderd indien de eigenaar of 
houder voldoende kan aantonen dat het om 
een uitzonderlijke tekortkoming gaat. In 
dat geval toont de eigenaar of houder aan 
dat de betrokken personen, zoals de 
exploitant van de broederij of de 
voederleverancier, van de tekortkoming op 
de hoogte zijn gebracht om te voorkomen 
dat de situatie zich herhaalt.

Or. en

Motivering

Het actieplan om geconstateerde tekortkomingen te verhelpen moet door een erkend 
dierenarts worden goedgekeurd.
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De cijfers voor de bezettingsdichtheid worden aangepast om deze paragraaf in 
overeenstemming te brengen met de amendementen van de rapporteur voor advies inzake de 
bezettingsdichtheid.

Het besluit van de bevoegde autoriteit dat de bezettingsdichtheid niet moet worden 
verminderd, moet beperkt blijven tot uitzonderlijke omstandigheden die kunnen worden 
verholpen.

Amendement ingediend door Caroline Lucas, Carl Schlyter

Amendement 44
Bijlage III, punt 2, alinea 2

Wanneer bij een inspectie blijkt dat de 
voorschriften van bijlage II niet zijn 
nageleefd of bij ontvangst van een 
kennisgeving krachtens punt 3 van bijlage 
IV met de melding van een ernstige 
tekortkoming of de tweede kennisgeving 
van een tekortkoming die voor dezelfde 
inrichting al eerder werd gemeld, kan de 
bevoegde autoriteit bovendien een 
vermindering van de maximale 
bezettingsdichtheid in de desbetreffende 
inrichtingen of eenheden van inrichtingen 
opleggen tot een niveau waarmee de 
tekortkoming wordt hersteld, normaliter tot 
een bezettingsdichtheid van 30 tot 38 kg
levend gewicht. De bevoegde autoriteit 
deelt de eigenaar of houder de beslissing 
mee, en met name het tijdstip waarop de 
vermindering van de bezettingsdichtheid 
ingaat. 

Wanneer bij een inspectie blijkt dat de 
voorschriften van bijlage II niet zijn
nageleefd of bij ontvangst van een 
kennisgeving krachtens punt 3 van bijlage 
IV met de melding van een ernstige 
tekortkoming of de tweede kennisgeving 
van een tekortkoming die voor dezelfde 
inrichting al eerder werd gemeld, kan de 
bevoegde autoriteit bovendien een 
vermindering van de maximale 
bezettingsdichtheid in de desbetreffende 
inrichtingen of eenheden van inrichtingen 
opleggen tot een niveau waarmee de 
tekortkoming wordt hersteld, normaliter tot 
een bezettingsdichtheid van 20 kg levend 
gewicht. De bevoegde autoriteit deelt de 
eigenaar of houder de beslissing mee, en 
met name het tijdstip waarop de 
vermindering van de bezettingsdichtheid 
ingaat. 

Or. en

Motivering

Een hogere bezettingsdichtheid is alleen toegestaan indien aan strenge normen op het gebied 
van dierenwelzijn is voldaan. In geval van tekortkomingen wordt de inrichting niet langer als 
een gunstige uitzondering beschouwd en moet zij voldoen aan de in artikel 3, lid 2 
vastgestelde algemene vereisten inzake de bezettingsdichtheid.

Amendement ingediend door John Bowis

Amendement 45
Bijlage III, punt 3, letter b)

b) de dierenarts van de inrichting in b) een erkend dierenarts van de inrichting 
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kwestie een positief advies over het 
verzoek heeft gegeven.

in kwestie een positief advies over het 
verzoek heeft gegeven.

Or. en

Motivering

Het verzoek om herziening van de vermindering van de maximale bezettingsdichtheid moet 
een gunstig advies van een erkend dierenarts krijgen.

Amendement ingediend door Caroline Lucas, Carl Schlyter

Amendement 46
Bijlage IV, punt 1, alinea 1

1. 1. In het slachthuis wordt een 
representatief monster van ten minste 200 
vleeskuikens van elke zending onder 
toezicht van de officiële dierenarts 
onderzocht op voetzooldermatitis, waarbij 
overeenkomstig punt 4 scores worden 
gegeven.

1. 1. In het slachthuis wordt een 
representatief monster van ten minste 200 
vleeskuikens van elke zending onder 
toezicht van de officiële dierenarts 
onderzocht op voetzooldermatitis en 
borstblaren, waarbij overeenkomstig punt 
4 scores worden gegeven.

Or. en

Motivering

Borstblaren moeten in aanmerking worden genomen als duidelijke aanwijzing voor slechte 
dierenwelzijnsomstandigheden.

Amendement ingediend door Caroline Lucas, Carl Schlyter

Amendement 47
Bijlage IV, punt 3, tabel, kolom 2

Score of percentage Score of percentage
50 punten 30 punten
1% plus 0,06% vermenigvuldigd met de 
slachtleeftijd van de dieren uitgedrukt in 
dagen

1% plus 0,04 % vermenigvuldigd met de 
slachtleeftijd van de dieren uitgedrukt in 
dagen

Or. en

Motivering

De toegelaten score voor voetzooldermatitis is veel te hoog. De mortaliteit in de inrichting is 
de duidelijkste aanwijzing voor slechte dierenwelzijnsomstandigheden.
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Amendement ingediend door John Bowis

Amendement 48
Bijlage IV, punt 4, alinea 2 bis (nieuw)

De Commissie verstrekt gedetailleerde 
beschrijvingen en foto's van de 
verwondingen in elke groep, teneinde de 
classificaties in de EU te standaardiseren.

Or. en

Motivering

Om eenvormigheid binnen de EU te waarborgen, moeten de bepalingen betreffende het 
scoresysteem vergezeld gaan van gedetailleerde omschrijvingen en foto's met voorbeelden 
van "lichte" of "zware" verwondingen ingevolge voetzooldermatitis.

Amendement ingediend door John Bowis

Amendement 49
Bijlage V, letter d)

d) eerste hulp voor vleeskuikens, 
noodslachten en doden.

d) herkenning van ziektesymptomen en 
behandeling en eerste hulp voor 
vleeskuikens, noodslachten en doden.

Or. en

Motivering

Cursussen moeten de herkenning van gangbare ziektesymptomen omvatten.


