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Förslag till direktiv (KOM(2005)0221 – C6-0190/2005 – 2005/0099(CNS))

Kommissionens förslag Parlamentets ändringar

Ändringsförslag från Caroline Lucas, Carl Schlyter

Ändringsförslag 5
Led 1 i beaktandemeningen

med beaktande av fördraget om 
upprättandet av Europeiska gemenskapen, 
särskilt artikel 37 i detta,

med beaktande av fördraget om 
upprättandet av Europeiska gemenskapen, 
särskilt artiklarna 37 och 152 i detta,

Or. en

Motivering

Om man ökar kycklingarnas välbefinnande genom mindre intensiv uppfödning och genom att 
använda motståndskraftigare arter minskar man behovet av veterinärmedicinska läkemedel, 
fodertillsatser och biocider. Bestämmelserna i detta direktiv torde därför även vara till gagn 
för livsmedelssäkerheten och folkhälsan. Således bör en dubbel rättslig grund tillämpas.  
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Ändringsförslag från Caroline Lucas, Carl Schlyter

Ändringsförslag 6
Skäl 10

(10) Då regler för skyddet av 
slaktkycklingar fastställs måste det finnas 
en balans mellan de olika aspekter man tar 
hänsyn till, som djurens hälsa och 
välbefinnande, ekonomiska och sociala 
hänsynstaganden samt miljöpåverkan.

(10) Då regler för skyddet av 
slaktkycklingar fastställs måste det finnas 
en balans mellan de olika aspekter man tar 
hänsyn till, som djurens hälsa och 
välbefinnande, ekonomiska och sociala 
hänsynstaganden samt konsekvenser för 
livsmedelssäkerheten och miljön.

Or. en

Motivering

Om man ökar kycklingarnas välbefinnande genom mindre intensiv uppfödning och genom att 
använda motståndskraftigare arter minskar man behovet av veterinärmedicinska läkemedel, 
fodertillsatser och biocider. Bestämmelserna i detta direktiv torde därför även vara till gagn 
för livsmedelssäkerheten och folkhälsan. Således bör en dubbel rättslig grund tillämpas.  

Ändringsförslag från John Bowis

Ändringsförslag 7
Artikel 1, stycke 2, led a

a) anläggningar med färre än 
100 kycklingar, 

a) anläggningar som i regel har färre än 
100 kycklingar, 

Or. en

Motivering

Antalet kycklingar vid en anläggning kan närsomhelst tillfälligt understiga 100. Anläggningar 
där antalet kycklingar tillfälligt hamnar under 100 bör emellertid fortsatt omfattas av detta 
direktiv. 

Ändringsförslag från Caroline Lucas, Carl Schlyter

Ändringsförslag 8
Artikel 1, stycke 2, led b

b) anläggningar med avelskycklingar, utgår

Or. en
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Motivering

Avelskycklingar bör omfattas av direktivet.

Ändringsförslag från Caroline Lucas, Carl Schlyter

Ändringsförslag 9
Artikel 3, punkt 2

2. Medlemsstaterna skall se till att 
beläggningsgraden i anläggningar eller 
enskilda avdelningar, uttryckt i antal kg 
kyckling per kvadratmeter tillgänglig area, 
inte överskrider 30 kg levande vikt.

2. Medlemsstaterna skall se till att 
beläggningsgraden i anläggningar eller 
enskilda avdelningar, uttryckt i antal kg 
kyckling per kvadratmeter tillgänglig area, 
inte överskrider 20 kg levande vikt.

Or. en

Motivering

När beläggningsgraden överstiger 20kg/m2 ökar djurhälsoproblemen.

Ändringsförslag från Caroline Lucas, Carl Schlyter

Ändringsförslag 10
Artikel 3, punkt 2a (ny)

2a. Inga sorter med en genomsnittlig 
tillväxttakt på mer än 40 gram per dag 
skall användas.

Or. en

Motivering

Det konsekventa valet av kycklingsorter med snabb tillväxttakt ligger bakom många 
djurhälsoproblem, djursjukdomar och problem med livsmedelssäkerheten. 

Ändringsförslag från Caroline Lucas, Carl Schlyter

Ändringsförslag 11
Artikel 3, punkt 3

3. Genom avvikelse från punkt 2 kan 
medlemsstaterna föreskriva att 
beläggningsgraden får uppgå till högst 38 
kg levande vikt i anläggningar eller 
enskilda avdelningar, förutsatt att 
djurhållaren förutom kraven i bilaga I 

utgår
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även uppfyller kraven i bilaga II.
Vid en sådan avvikelse skall 
medlemsstaterna se till
a) att de inspektioner, kontroller och 
uppföljningar som föreskrivs i 
bilagorna III och IV utförs av den 
behöriga myndigheten, och
b) att de officiella veterinärerna som 
ansvarar för den offentliga kontrollen i 
slakteriet uppfyller kraven i bilaga IV.

Or. en

Motivering

De stränga kraven för avvikelser bör tillämpas på alla anläggningar. Det finns ingen 
anledning att tillåta en högre beläggningsgrad.

Ändringsförslag från Caroline Lucas, Carl Schlyter

Ändringsförslag 12
Artikel 3, punkt 3, stycke 1

3. Genom avvikelse från punkt 2 kan 
medlemsstaterna föreskriva att 
beläggningsgraden får uppgå till högst 
38 kg levande vikt i anläggningar eller 
enskilda avdelningar, förutsatt att 
djurhållaren förutom kraven i bilaga I även 
uppfyller kraven i bilaga II.

3. Genom avvikelse från punkt 2 kan 
medlemsstaterna föreskriva att 
beläggningsgraden får uppgå till högst 
25 kg levande vikt i anläggningar eller 
enskilda avdelningar, förutsatt att 
djurhållaren förutom kraven i bilaga I även 
uppfyller kraven i bilaga II.

Or. en

Motivering

När beläggningsgraden överstiger 20kg/m2 ökar djurhälsoproblemen. 25 kg/m2 kan tolereras 
om stränga krav uppfylls. 

Ändringsförslag från John Bowis

Ändringsförslag 13
Artikel 4, punkt 3

3. Medlemsstaterna skall se till att det finns 
ett system för att kontrollera och godkänna 
sådan utbildning. Djurhållare skall inneha 
ett intyg som erkänns av den behöriga 

3. Medlemsstaterna skall se till att det finns 
ett system för att kontrollera och godkänna 
sådan utbildning, bland annat genom en 
oberoende undersökning av kompetensen 
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myndigheten i medlemsstaten, och som 
styrker att de fullgjort sådan utbildning 
eller har förvärvat motsvarande erfarenhet.

hos de personer som avses i punkt 1a. 
Djurhållare skall inneha ett intyg som 
erkänns av den behöriga myndigheten i 
medlemsstaten, och som styrker att de 
fullgjort sådan utbildning eller har 
förvärvat motsvarande erfarenhet.

Or. en

Motivering

Utbildningen måste leda till en mätbar ökning av kompetensen.

Ändringsförslag från Caroline Lucas, Carl Schlyter

Ändringsförslag 14
Artikel 4, punkt 4

4. Medlemsstaterna får erkänna 
erfarenhet som förvärvats före den 
1 december 2006 som likvärdig med 
deltagande i sådan utbildning och de skall 
utfärda intyg som styrker att utbildningen 
är överensstämmande.

utgår

Or. en

Motivering

Erfarenhet från broilerproduktionens status quo är inte likvärdig med utbildning i djurens 
välbefinnande.

Ändringsförslag från Caroline Lucas, Carl Schlyter

Ändringsförslag 15
Artikel 5, stycke 1

Senast två år efter det att det här direktivet 
träder i kraft skall kommissionen lämna en 
rapport till rådet och Europaparlamentet 
om förutsättningarna för ett särskilt 
harmoniserat, obligatoriskt 
märkningssystem i EU för kycklingkött 
samt produkter och beredningar därav, som 
uppfyller djurskyddsnormerna.

Senast två år efter det att det här direktivet 
träder i kraft skall kommissionen lämna en 
rapport till rådet och Europaparlamentet 
om förutsättningarna för ett särskilt 
harmoniserat, obligatoriskt 
märkningssystem i EU för kycklingkött 
samt produkter och beredningar därav, som 
uppfyller djurskyddsnormerna, med bland 
annat tydlig information om 
produktionsstandarder och angivande av 
produktens ursprung.
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Or. en

Motivering

Angivande av produktionsstandarderna och av produktens geografiska ursprung, i synnerhet 
i fråga om köttprodukter, är nödvändigt för att konsumenterna skall kunna fatta 
välunderbyggda beslut.  

Ändringsförslag från John Bowis

Ändringsförslag 16
Artikel 6

1. Senast fem år efter det att det här 
direktivet har antagits skall 
medlemsstaterna till kommissionen lämna 
en sammanfattning av de uppgifter som 
samlats in enligt punkterna 1 och 2 i 
bilaga IV.

1. Senast tre år efter det att det här 
direktivet har antagits skall 
medlemsstaterna till kommissionen lämna 
en sammanfattning av de uppgifter som 
samlats in enligt punkterna 1 och 2 i 
bilaga IV.

Kommissionen skall till Europaparlamentet 
och rådet lämna en rapport om hur 
genetiska parametrar påverkar identifierade 
brister som medför ett sämre välbefinnande 
för kycklingar, som grundar sig på 
uppgifterna ovan samt på ett vetenskapligt 
yttrande från Europeiska myndigheten för 
livsmedelssäkerhet. Denna rapport skall 
vid behov åtföljas av lämpliga lagförslag.

Kommissionen skall senast fyra år efter 
antagandet av detta direktiv till 
Europaparlamentet och rådet lämna en 
rapport om hur genetiska parametrar 
påverkar identifierade brister och alla 
hälsoaspekter som medför ett sämre 
välbefinnande för kycklingar, som grundar 
sig på uppgifterna ovan samt på ett 
vetenskapligt yttrande från Europeiska 
myndigheten för livsmedelssäkerhet. 
Denna rapport skall vid behov åtföljas av 
lämpliga lagförslag.
Rapporten och lagförslagen skall beakta 
både slaktkycklingarnas genetiska anlag 
och de förhållanden som föräldradjuren 
föds upp under samt överväganden kring 
användning av fågelsorter med erkänt låg 
tillväxttakt, begränsningar i fråga om 
fåglarnas dagliga viktökning, minsta 
tillåtna ålder för slakt samt förbud mot att 
använda slaktkycklingar vars föräldradjur 
måste utfodras restriktivt.   

2. Formatet för de uppgifter som skall 
lämnas enligt punkt 1 skall bestämmas av 
kommissionen senast två år efter det att det 
här direktivet antagits i enlighet med 
förfarandet i artikel 9.

2. Formatet för de uppgifter som skall 
lämnas enligt punkt 1 skall bestämmas av 
kommissionen senast ett år efter det att det 
här direktivet antagits i enlighet med 
förfarandet i artikel 9.

Or. en
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Motivering

Det har länge stått klart att genetiska parametrar spelar en mycket viktig roll i problemen 
med slaktkycklingars välbefinnande. Genom detta ändringsförslag införs kortare tidsfrister 
för kommissionens rapporter och lagförslag.  

Ändringsförslag från Caroline Lucas, Carl Schlyter

Ändringsförslag 17
Artikel 6, punkt 1

1. Senast fem år efter det att det här 
direktivet har antagits skall 
medlemsstaterna till kommissionen lämna 
en sammanfattning av de uppgifter som 
samlats in enligt punkterna 1 och 2 i 
bilaga IV.

1. Senast två år efter det att det här 
direktivet har antagits skall 
medlemsstaterna till kommissionen lämna 
en sammanfattning av de uppgifter som 
samlats in enligt punkterna 1 och 2 i 
bilaga IV.

Kommissionen skall till Europaparlamentet 
och rådet lämna en rapport om hur 
genetiska parametrar påverkar identifierade 
brister som medför ett sämre välbefinnande 
för kycklingar, som grundar sig på 
uppgifterna ovan samt på ett vetenskapligt 
yttrande från Europeiska myndigheten för 
livsmedelssäkerhet. Denna rapport skall 
vid behov åtföljas av lämpliga lagförslag.

På grundval av ett vetenskapligt yttrande 
från Europeiska myndigheten för 
livsmedelssäkerhet skall kommissionen till 
Europaparlamentet och rådet lämna en 
rapport om hur genetiska parametrar 
påverkar identifierade brister som medför 
ett sämre välbefinnande för kycklingar i 
slaktkycklings- och 
uppfödningsanläggningar och om den 
minskade genetiska mångfalden i 
kycklinguppfödningen tillsammans med 
en analys av lönsamheten i att använda 
flera olika sorter vid uppfödningen med 
avseende på djurhälsa, motståndskraft 
mot sjukdomar och behovet av att 
använda biocider och 
veterinärmedicinska läkemedel. Denna 
rapport skall lämnas senast 30 månader 
efter antagandet av detta direktiv och
åtföljas av lämpliga lagförslag.

Or. en

Motivering

Det konsekventa valet av kycklingsorter med snabb tillväxttakt ligger bakom många 
djurhälsoproblem, djursjukdomar och problem med livsmedelssäkerheten
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Ändringsförslag från Kartika Tamara Liotard, Jonas Sjöstedt

Ändringsförslag 18
Artikel 6, punkt 1, stycke 1

1. Senast fem år efter det att det här 
direktivet har antagits skall 
medlemsstaterna till kommissionen lämna 
en sammanfattning av de uppgifter som 
samlats in enligt punkterna 1 och 2 i 
bilaga IV.

1. Senast två år efter det att det här 
direktivet har antagits skall 
medlemsstaterna till kommissionen lämna 
en sammanfattning av de uppgifter som 
samlats in enligt punkterna 1 och 2 i 
bilaga IV.

Or. nl

Motivering

Fem år är alldeles för lång tid. Medlemsstaterna måste inom två år kunna lämna in en 
sammanfattning av de insamlade uppgifterna till kommissionen.

Ändringsförslag från Caroline Lucas, Carl Schlyter

Ändringsförslag 19
Artikel 6, punkt 2

2. Formatet för de uppgifter som skall 
lämnas enligt punkt 1 skall bestämmas av 
kommissionen senast två år efter det att det 
här direktivet antagits i enlighet med 
förfarandet i artikel 9.

2. Formatet för de uppgifter som skall 
lämnas enligt punkt 1 skall bestämmas av 
kommissionen senast sex månader efter 
det att det här direktivet antagits i enlighet 
med förfarandet i artikel 9.

Or. en

Motivering

Uppgiftsinsamlingen beskrivs redan i bilaga IV. Förfarandet bör inte fördröjas i onödan 
genom tekniska detaljer om exempelvis uppgifternas format. 

Ändringsförslag från Kartika Tamara Liotard, Jonas Sjöstedt

Ändringsförslag 20
Artikel 6, punkt 2a (ny)

2a. Senast två år efter antagandet av detta 
direktiv skall kommissionen på grundval 
av ett vetenskapligt yttrande från 
Europeiska myndigheten för 
livsmedelssäkerhet om uppfödningens 
inverkan på slaktkycklingarnas och 
föräldradjurens välbefinnande förelägga 
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Europaparlamentet och rådet ett förslag 
till direktiv om förbättringar i fråga om 
uppfödning, utrymmen och vård för 
slaktkycklingars föräldradjur

Or. nl

Motivering

Enligt skäl 14 bör det på grundval av nya vetenskapliga rön lämnas in en rapport till skydd 
för slaktkycklingarnas och föräldradjurens välbefinnande.

Denna artikel är nödvändig för att ge konkret form åt skäl 14.

Ändringsförslag från John Bowis

Ändringsförslag 21
Bilaga I, punkt 2

2. Foder skall ständigt finnas tillgängligt 
och får tas bort från kycklingarna tidigast 
12 timmar före beräknad slakt.

2. Foder skall ständigt finnas tillgängligt 
eller ges portionsvis och får tas bort från 
kycklingarna tidigast 12 timmar före 
beräknad slakt.

Or. en

Motivering

Enligt direktivet skall fodret ständigt finnas tillgängligt, men flera vetenskapliga studier har 
visat att utfodring portionsvis kan vara lika bra och därför bör även detta tillvägagångssätt 
vara tillåtet enligt direktivet.

Ändringsförslag från John Bowis

Ändringsförslag 22
Bilaga I, punkt 3

3. Alla kycklingar skall ständigt ha tillgång 
till strö som är torrt och luckert. 

3. Alla kycklingar skall ständigt ha tillgång 
till strö som är torrt och luckert, hygieniskt 
och tillverkat i lämplig material- och 
kornstorlek och vars genomsnittliga djup 
uppgår till minst 5 cm. 
Efter utslaktning skall allt strö avlägsnas, 
anläggningen saneras ordentligt 
(rengöras och desinficeras) och de nya 
fåglarna få rent strö.     

Or. en
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Motivering

Ströet skall vara hygieniskt och minst 5 cm djupt.

För att utbrott av smittsamma sjukdomar, exempelvis sjukdomar i andningsvägarna, 
fågelinfluensa och Newcastlesjukan, skall förhindras bör biosäkerheten på kycklinggårdar 
ligga på en hög nivå. Efter utslaktning är det viktigt att ta bort ströet och sanera 
anläggningen.  

Ändringsförslag från Kartika Tamara Liotard, Jonas Sjöstedt

Ändringsförslag 23
Bilaga I, punkt 3

3. Alla kycklingar skall ständigt ha tillgång 
till strö som är torrt och luckert. 

3. Alla kycklingar skall ständigt ha tillgång 
till strö som är torrt och luckert. Strödjupet 
skall uppgå till minst 5 cm då en ny flock 
slaktkycklingar sätts in.

Or. nl

Motivering

Fem år är alldeles för lång tid. Medlemsstaterna måste inom två år kunna lämna in en 
sammanfattning av de insamlade uppgifterna till kommissionen.

Ändringsförslag från Caroline Lucas, Carl Schlyter

Ändringsförslag 24
Bilaga I, punkt 3

3. Alla kycklingar skall ständigt ha tillgång 
till strö som är torrt och luckert. 

3. Alla kycklingar skall ständigt ha tillgång 
till strö som är torrt och luckert. 
Ströbäddens djup skall uppgå till minst 
5 cm då en ny flock sätts in. 
Anläggningen skall erbjuda viss variation, 
exempelvis halm, träspån, balar, brassica 
och utspridning av hela korn.

Or. en

Motivering

Dåligt eller blött strö är tillsammans med beläggningsgraden en av huvudorsakerna till 
hälsoproblemen hos slaktkycklingar, och alla anläggningar bör vara skyldiga att 
tillhandahålla strö av god kvalitet och i tillräckliga mängder. Det är vetenskapligt bevisat att 
en varierad miljö kan göra kycklingarnas mer aktiva och således minska några av 
hälsoproblemen.  
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Ändringsförslag från Kartika Tamara Liotard, Jonas Sjöstedt

Ändringsförslag 25
Bilaga I, punkt 4

4. Ventilationen skall ha tillräcklig 
kapacitet så att överhettning undviks och 
vid behov kombineras med värmesystem 
för att avlägsna fukt.

4. Avdelningen skall vara försedd med 
ventilations-, värme- och kylsystem som 
är utformade och sköts på ett sådant sätt 
att
a) ammoniakhalten inte överstiger 20 ppm 
och att koldioxidhalten inte överstiger 
3 000 ppm uppmätt i höjd med 
kycklingarnas huvud,
b) inomhustemperaturen inte överstiger 
utomhustemperaturen med mer än 3° C 
när denna är högre än 30° C i skuggan,
c) den relativa fuktigheten i avdelningen 
inte är högre än 70 % då 
utomhustemperaturen går under 10° C.

Or. nl

Motivering

Även om den maximala beläggningsgraden i levande vikt respekteras kvarstår andra 
djurhälsoproblem, exempelvis avseende luftkvaliteten och temperaturen.

Alltför höga ammoniakkoncentrationer är till förfång för kycklingarnas hälsa. Problemet är 
kopplat till kvaliteten på ströet (se ändringsförslag 2).

Utsläppsnivån beror bland annat på ventilationssystemets kvalitet. Detta system måste 
garantera korrekt temperatur och en fuktighet som ligger på säkra nivåer.

Dessa miljövillkor fastställs i bilaga II men bör även tas upp i bilaga I eftersom en maximal 
beläggningsgrad på 25 kg inte i sig är tillräcklig för att säkra kycklingarnas välbefinnande.

Ändringsförslag från Caroline Lucas, Carl Schlyter

Ändringsförslag 26
Bilaga I, punkt 4

4. Ventilationen skall ha tillräcklig 
kapacitet så att överhettning undviks och 
vid behov kombineras med värmesystem 
för att avlägsna fukt.

4. Ventilationen skall ha tillräcklig 
kapacitet så att överhettning undviks och 
vid behov kombineras med värmesystem 
för att avlägsna fukt. Den minsta
ventilationsgraden skall inte understiga 
4,5 m3 per kg kroppsvikt och timme.
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Or. en

Ändringsförslag från John Bowis

Ändringsförslag 27
Bilaga I, punkt 4

4. Ventilationen skall ha tillräcklig 
kapacitet så att överhettning undviks och 
vid behov kombineras med värmesystem 
för att avlägsna fukt.

4. Ventilationen skall ha tillräcklig 
kapacitet så att överhettning undviks och 
vid behov kombineras med värmesystem 
för att avlägsna fukt.
Djurhållaren skall se till att varje 
avdelning är försedd med ventilations-, 
värme- och kylsystem som är utformade 
och sköts på ett sådant sätt att
ammoniakhalten inte överstiger 15 ppm 
och att koldioxidhalten inte överstiger 
3 000 ppm uppmätt i höjd med 
kycklingarnas huvud,
b) inomhustemperaturen inte överstiger 
utomhustemperaturen med mer än 3° C 
när denna är högre än 30° C i skuggan,
c) den relativa fuktigheten i avdelningen 
inte är högre än 70 % då 
utomhustemperaturen går under 10° C.
Ventilations-, värme- och kylsystemen 
skall inspekteras.

Or. en

Motivering

Fukt och höga temperaturer gynnar bakterietillväxten och gör att organiskt material bryts ner 
och ammoniak skapas. Ammoniak i kombination med blött strö ligger bakom många problem, 
såsom kontaktdermatit, infektionssjukdomar, sjukdomar i andningsvägarna och ascites. För 
att dessa problem skall kunna undanröjas bör ammoniakhalterna alltid ligga under 15 ppm. 
De bestämmelser som föreslagits i punkt 3 i bilaga II bör därför tillämpas på alla 
anläggningar.   

Ändringsförslag från Kartika Tamara Liotard, Jonas Sjöstedt

Ändringsförslag 28
Bilaga I, punkt 6

6. Samtliga byggnader skall ha belysning 
över hela golvytan på minst 20 lux under 
ljusperioderna, uppmätt i fåglarnas 

6. Samtliga byggnader skall ha belysning 
över hela golvytan på minst 100 lux under 
ljusperioderna, uppmätt i fåglarnas 
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ögonhöjd. En tillfällig minskning av 
ljusnivån får vid behov tillåtas på 
veterinärs inrådan.

ögonhöjd. En tillfällig minskning av 
ljusnivån får vid behov tillåtas på 
veterinärs inrådan.

Or. nl

Motivering

Även om den maximala beläggningsgraden i levande vikt respekteras kvarstår andra 
djurhälsoproblem, exempelvis avseende ljusintensiteten. Alltför låg ljusintensitet gör 
kycklingarna mindre benägna att röra sig och påskyndar viktökning. Alltför lite aktivitet leder 
till djurhälsoproblem, exempelvis benproblem. Mycket och starkt ljus uppmuntrar till mer 
rörelse och är viktigt för kycklingarnas överlevnad under de första veckorna.

Ändringsförslag från John Bowis

Ändringsförslag 29
Bilaga I, punkt 6

6. Samtliga byggnader skall ha belysning 
över hela golvytan på minst 20 lux under 
ljusperioderna, uppmätt i fåglarnas 
ögonhöjd. En tillfällig minskning av 
ljusnivån får vid behov tillåtas på 
veterinärs inrådan.

6. Samtliga byggnader skall ha belysning 
över hela golvytan på minst 50 lux under 
ljusperioderna, och belysningen skall 
aldrig understiga 20 lux, uppmätt i 
fåglarnas ögonhöjd. En tillfällig minskning 
av ljusnivån får vid behov tillåtas på 
veterinärs inrådan.

Or. en

Motivering

Ljusintensiteten bör aldrig falla under 20 lux, men en högre nivå på i genomsnitt 50 lux bör 
krävas.

Alternativt bör ljusintensiteten som ett minimum ligga på 100 lux.

Ändringsförslag från Caroline Lucas, Carl Schlyter

Ändringsförslag 30
Bilaga I, punkt 6

6. Samtliga byggnader skall ha belysning 
över hela golvytan på minst 20 lux under 
ljusperioderna, uppmätt i fåglarnas 
ögonhöjd. En tillfällig minskning av 
ljusnivån får vid behov tillåtas på 
veterinärs inrådan.

6. Samtliga byggnader skall ha belysning 
över hela golvytan på minst 100 lux under 
ljusperioderna, uppmätt i fåglarnas 
ögonhöjd. Endast ljuskällor med 
flimmerfria frekvenser skall användas. En 
tillfällig minskning av ljusnivån får vid 
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behov tillåtas på veterinärs inrådan.

Or. en

Motivering

Vetenskapliga kommittén för djurs hälsa och välbefinnande rekommenderar minst 100 lux i 
sin rapport från mars 2000. Eftersom kycklingar uppfattar artificiellt ljus annorlunda och 
eftersom flimrande ljus kan orsaka höga stressnivåer är denna bestämmelse nödvändig i syfte 
att öka djurens välbefinnande.

Ändringsförslag från Caroline Lucas, Carl Schlyter

Ändringsförslag 31
Bilaga I, punkt 7

7. Inom tre dagar från det att 
kycklingarna sätts in i byggnaden och till 
och med tre dagar före planerad slakt 
måste belysningen följa en 24-
timmarsrytm som omfattar mörkerperioder 
på totalt minst 8 timmar med åtminstone en 
sammanhängande mörkerperiod på minst 
4 timmar.

7. Belysningen måste följa en 24-
timmarsrytm som omfattar mörkerperioder 
på totalt minst 8 timmar med åtminstone en 
sammanhängande mörkerperiod på minst 
6 timmar.

Or. en

Motivering

I enlighet med rekommendationen i Europeiska konventionen.

Ändringsförslag från John Bowis

Ändringsförslag 32
Bilaga I, punkt 7

7. Inom tre dagar från det att kycklingarna 
sätts in i byggnaden och till och med tre 
dagar före planerad slakt måste 
belysningen följa en 24-timmarsrytm som 
omfattar mörkerperioder på totalt minst 
8 timmar med åtminstone en 
sammanhängande mörkerperiod på minst 
4 timmar.

7. Inom tre dagar från det att kycklingarna 
sätts in i byggnaden och till och med tre 
dagar före planerad slakt måste 
belysningen följa en 24-timmarsrytm som 
omfattar mörkerperioder på totalt minst 
8 timmar med åtminstone en 
sammanhängande mörkerperiod på minst 
6 timmar.

Or. en
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Motivering

När det är mörkt bör en oavbruten mörkerperiod på minst sex timmar utan artificiellt ljus 
garanteras. Undantag bör endast tillåtas av behöriga myndigheter efter anvisningar från 
veterinär och av djurhälsoskäl. 

Ändringsförslag från John Bowis

Ändringsförslag 33
Bilaga I, punkt 7a (ny)

Miljöberikning
7a. Berikning av djurens livsmiljö skall 
tillgodoses (exempelvis genom halmbalar, 
brassica och utspridning av hela korn) 

Or. en

Motivering

Miljöberikning ett billigt sätt att stimulera fåglarnas aktivitet som innebär att de kan få vissa 
av sina beteendebehov tillfredsställda och som ökar deras benstyrka. 

Ändringsförslag från John Bowis

Ändringsförslag 34
Bilaga I, punkt 9a (ny)

9a. Den behöriga myndigheten skall 
utföra en inspektion minst en gång om 
året.

Or. en

Motivering

Inspektioner bör omfatta alla anläggningar och inte bara dem med högre beläggningsgrad.

Ändringsförslag från John Bowis

Ändringsförslag 35
Bilaga I, punkt 10

10. De delar av byggnaderna, utrustningen 
eller redskapen som är i kontakt med 
kycklingarna skall rengöras ordentligt och 
desinficeras vid varje utslaktning innan en 
ny flock sätts in.

10. De delar av byggnaderna, utrustningen 
eller redskapen som är i kontakt med 
kycklingarna skall rengöras ordentligt och 
desinficeras vid varje utslaktning innan en 
ny flock sätts in. System enligt ”allt in allt 
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ut”-principen med sanering av 
avdelningen mellan två besättningar 
rekommenderas starkt.

Or. en

Motivering

För att utbrott av smittsamma sjukdomar, exempelvis sjukdomar i andningsvägarna, 
fågelinfluensa och Newcastlesjukan, skall förhindras bör biosäkerheten på kycklinggårdar 
ligga på en hög nivå. För att effektivisera rengöringen och desinficeringen är ”allt in, allt 
ut”-system att rekommendera. Mellan två kycklingsbesättningar bör varje anläggning stå tom 
ett antal dagar efter det att ströet tagits bort och byggnaden sanerats.

Ändringsförslag från Kartika Tamara Liotard, Jonas Sjöstedt

Ändringsförslag 36
Bilaga I, punkt 11, led f

f) daglig inomhustemperatur (högsta och 
lägsta),

f) tekniska detaljer om anläggningen och 
dess ventilations-, värme- och kylsystem 
och om var dessa är placerade samt en 
ventilationsplan med uppgifter om 
luftkvalitetsparametrar som 
luftgenomströmning, lufthastighet och 
temperatur,

Or. nl

Motivering

Logisk följd av ändringsförslag 4: Om det fastställs villkor för ventilations-, värme- och 
kylsystemen bör de även registreras.

Ändringsförslag från John Bowis

Ändringsförslag 37
Bilaga I, punkt 12, stycke 2

För att förhindra fjäderplockning och 
kannibalism får emellertid 
medlemsstaterna tillåta att näbben 
trimmas på kycklingar som inte är äldre 
än 10 dagar om detta utförs av 
kvalificerad personal. Dessutom får 
medlemsstaterna tillåta att kycklingar av 
hankön kastreras. Kastreringen får endast 
utföras under överinseende av veterinär 
och av personal som genomgått särskild 

Medlemsstaterna skall endast tillåta 
trimning av näbben när alla andra 
åtgärder för att förhindra fjäderplockning 
och kannibalism är uttömda, och då 
endast på veterinärs inrådan och om 
trimningen utförs av kvalificerad personal 
på kycklingar som inte är äldre än 10 
dagar. Kastrering av kycklingar av hankön 
skall vara förbjuden.
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utbildning, som är godkänd av den
behöriga myndigheten.

Or. en

Motivering

Trimning av näbben har redan förbjudits i vissa länder och är på väg att tas bort i andra. 
Innan denna smärtsamma metod används bör andra åtgärder för att minska fjäderplockning 
och kannibalism undersökas, såsom miljöberikning, närings- och ljusstrategier och avpassad 
utrustning. Det finns ingenting ur veterinär- eller djurhälsosynpunkt som rättfärdigar 
kastrering av hankycklingar.

Ändringsförslag från Caroline Lucas, Carl Schlyter

Ändringsförslag 38
Bilaga I, punkt 12, stycke 2

För att förhindra fjäderplockning och 
kannibalism får emellertid 
medlemsstaterna tillåta att näbben 
trimmas på kycklingar som inte är äldre 
än 10 dagar om detta utförs av 
kvalificerad personal. Dessutom får 
medlemsstaterna tillåta att kycklingar av 
hankön kastreras. Kastreringen får endast 
utföras under överinseende av veterinär 
och av personal som genomgått särskild 
utbildning, som är godkänd av den 
behöriga myndigheten.

utgår

Or. en

Motivering

Minskning av beläggningsgraden och övriga åtgärder som föreslagits bör räcka för att 
förhindra plockning och kannibalism. 

Ändringsförslag från Caroline Lucas, Carl Schlyter

Ändringsförslag 39
Bilaga I, punkt 12a (ny)

12a. Djurhållaren skall se till att varje 
avdelning är försedd med ventilations-, 
värme- och kylsystem som är utformade 
och sköts på ett sådant sätt att
a) ammoniakhalten inte överstiger 15 ppm 
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och att koldioxidhalten inte överstiger 
3 000 ppm uppmätt i höjd med 
kycklingarnas huvud,
b) inomhustemperaturen inte överstiger 
35° C,
c) den relativa fuktigheten i avdelningen 
inte är högre än 70 %.

Or. en

Motivering

Lämplig ventilations- och temperaturreglering bör vara minimikrav för alla anläggningar.

Ändringsförslag från Caroline Lucas, Carl Schlyter

Ändringsförslag 40
Bilaga II, punkt 3

3. Djurhållaren skall se till att varje 
avdelning är försedd med ventilations-, 
värme- och kylsystem som är utformade 
och sköts på ett sådant sätt att

3. Djurhållaren skall se till att varje 
avdelning är försedd med ventilations-, 
värme- och kylsystem som är utformade 
och sköts på ett sådant sätt att

a) ammoniakhalten inte överstiger 20 ppm
och att koldioxidhalten inte överstiger 
3000 ppm uppmätt i höjd med 
kycklingarnas huvud,

a) ammoniakhalten inte överstiger 10 ppm
och att koldioxidhalten inte överstiger 
3000 ppm uppmätt i höjd med 
kycklingarnas huvud,

b) innomhustemperaturen inte överstiger 
utomhustemperaturen med mer än 3° C 
när denna är högre än 30° C i skuggan, 
och att

b) inomhustemperaturen inte överstiger 
35° C,

c) den relativa fuktigheten i avdelningen 
inte är högre än 70 % då 
utomhustemperaturen går under 10° C.

c) den relativa fuktigheten i avdelningen 
inte är högre än 70 %.

Ventilations-, värme- och kylsystemen 
skall inspekteras vid de intervall som anges 
i den dokumentation som krävs enligt 
punkt 2 c.

Ventilations-, värme- och kylsystemen 
skall inspekteras vid de intervall som anges 
i den dokumentation som krävs enligt 
punkt 2 c.

Or. en

Motivering

Lämplig ventilations- och temperaturreglering bör vara minimikrav för alla anläggningar. 
För anläggningar som omfattas av undantag bör strängare krav gälla.
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Ändringsförslag från John Bowis

Ändringsförslag 41
Bilaga II, punkt 3, led a

a) ammoniakhalten inte överstiger 20 ppm
och att koldioxidhalten inte överstiger 
3000 ppm uppmätt i höjd med 
kycklingarnas huvud,

a) ammoniakhalten inte överstiger 15 ppm
och att koldioxidhalten inte överstiger 
3000 ppm uppmätt i höjd med 
kycklingarnas huvud,

Or. en

Motivering

Fukt och höga temperaturer gynnar bakterietillväxten och gör att organiskt material bryts ner 
och ammoniak skapas. Ammoniak i kombination med blött strö ligger bakom många problem, 
såsom kontaktdermatit, infektionssjukdomar, sjukdomar i andningsvägarna och ascites. För 
att dessa problem skall kunna undanröjas bör ammoniakhalterna alltid ligga under 15 ppm.

Ändringsförslag från John Bowis

Ändringsförslag 42
Bilaga III, punkt 1, stycke 1, inledningen

1. Den behöriga myndigheten skall utföra 
inspektioner för att kontrollera

1. Den behöriga myndigheten skall utföra 
inspektioner minst en gång om året för att 
kontrollera

Or. en

Ändringsförslag från John Bowis

Ändringsförslag 43
Bilaga III, punkt 2

2. Efter antingen en inspektion enligt punkt 
1 i den här bilagan, i de fall en sådan
inspektion visar att kraven i bilaga II inte 
uppfylls, eller efter ett meddelande enligt 
punkt 3 i bilaga IV, kan den behöriga 
myndigheten begära att djurhållaren skall 
eliminera sådana faktorer i anläggningen 
som troligen bidragit till de brister som 
rapporterats. I sådana fall skall djurhållaren 
lämna en handlingsplan underskriven av 
besättningsveterinären.

2. Efter antingen en inspektion enligt punkt 
1 i den här bilagan, i de fall en sådan 
inspektion visar att kraven i bilaga II inte 
uppfylls, eller efter ett meddelande enligt 
punkt 3 i bilaga IV, kan den behöriga 
myndigheten begära att djurhållaren skall 
eliminera sådana faktorer i anläggningen 
som troligen bidragit till de brister som 
rapporterats. I sådana fall skall djurhållaren 
lämna en handlingsplan underskriven av en 
officiell besättningsveterinär.

Dessutom kan den behöriga myndigheten 
begära att den högsta tillåtna 

Dessutom kan den behöriga myndigheten 
begära att den högsta tillåtna 
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beläggningsgraden i den berörda 
anläggningen eller avdelningen minskas så 
mycket att bristen kan åtgärdas, vanligen 
till en beläggningsgrad på mellan 30 och 
38 kg levande vikt, i de fall en inspektion 
visar att kraven i bilaga II inte uppfylls 
eller vid mottagandet av ett meddelande 
enligt punkt 3 i bilaga IV om en allvarlig 
brist eller ett andra meddelande om en 
tidigare rapporterad brist hos samma 
anläggning. Den behöriga myndigheten 
skall underrätta djurhållaren om det beslut 
som fattats och särskilt om det datum från 
vilket den lägre beläggningsgraden skall 
tillämpas.

beläggningsgraden i den berörda 
anläggningen eller avdelningen minskas så 
mycket att bristen kan åtgärdas, vanligen 
till en beläggningsgrad på mellan 25 och 
30 kg levande vikt, i de fall en inspektion 
visar att kraven i bilaga II inte uppfylls 
eller vid mottagandet av ett meddelande 
enligt punkt 3 i bilaga IV om en allvarlig 
brist eller ett andra meddelande om en 
tidigare rapporterad brist hos samma 
anläggning. Den behöriga myndigheten 
skall underrätta djurhållaren om det beslut 
som fattats och särskilt om det datum från 
vilket den lägre beläggningsgraden skall 
tillämpas.

Den behöriga myndigheten kan emellertid 
besluta om att beläggningsgraden inte skall 
minskas om djurhållaren lämnar 
tillräckliga förklaringar på att bristen utgör 
ett undantag eller visar att orsakerna till 
den ligger utom hans eller hennes 
kontroll. I sådana fall skall djurhållaren 
bevisa att berörda personer, t.ex. 
kläckeriarbetaren eller foderleverantören, 
har informerats om bristen så att de kan 
förhindra att den uppkommer igen.

Den behöriga myndigheten kan emellertid 
besluta om att beläggningsgraden inte skall 
minskas om djurhållaren lämnar 
tillräckliga förklaringar på att bristen utgör 
ett undantag. I sådana fall skall 
djurhållaren bevisa att berörda personer, 
t.ex. kläckeriarbetaren eller 
foderleverantören, har informerats om 
bristen så att de kan förhindra att den 
uppkommer igen.

Or. en

Motivering

Handlingsplanen för att avhjälpa bristerna bör underskrivas av en officiell veterinär.

Siffrorna för beläggningsgraden ändras för att bringa denna punkt i samklang med 
föredragandens ändringsförslag om beläggningsgraden. 

Den behöriga myndigheten bör endast kunna besluta att inte minska beläggningsgraden om 
det rör sig om undantag som kan avhjälpas.

Ändringsförslag från Caroline Lucas, Carl Schlyter

Ändringsförslag 44
Bilaga III, punkt 2, stycke 2

Dessutom kan den behöriga myndigheten 
begära att den högsta tillåtna 
beläggningsgraden i den berörda 
anläggningen eller avdelningen minskas så 
mycket att bristen kan åtgärdas, vanligen 

Dessutom kan den behöriga myndigheten 
begära att den högsta tillåtna 
beläggningsgraden i den berörda 
anläggningen eller avdelningen minskas så 
mycket att bristen kan åtgärdas, vanligen 
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till en beläggningsgrad på mellan 30 och 
38 kg levande vikt, i de fall en inspektion 
visar att kraven i bilaga II inte uppfylls 
eller vid mottagandet av ett meddelande 
enligt punkt 3 i bilaga IV om en allvarlig 
brist eller ett andra meddelande om en 
tidigare rapporterad brist hos samma 
anläggning. Den behöriga myndigheten 
skall underrätta djurhållaren om det beslut 
som fattats och särskilt om det datum från 
vilket den lägre beläggningsgraden skall 
tillämpas.

till en beläggningsgrad på 20 kg levande 
vikt, i de fall en inspektion visar att kraven 
i bilaga II inte uppfylls eller vid 
mottagandet av ett meddelande enligt 
punkt 3 i bilaga IV om en allvarlig brist 
eller ett andra meddelande om en tidigare 
rapporterad brist hos samma anläggning. 
Den behöriga myndigheten skall underrätta 
djurhållaren om det beslut som fattats och 
särskilt om det datum från vilket den lägre 
beläggningsgraden skall tillämpas.

Or. en

Motivering

Högre beläggningsgrad bör endast tillåtas som ett undantag om stränga djurhälsokrav 
uppfylls. Vid brister skall anläggningen inte längre anses utgöra ett positivt undantag och
skall tvingas hålla sig till det generella kravet för beläggningsgraden enligt artikel 3.2.

Ändringsförslag från John Bowis

Ändringsförslag 45
Bilaga III, punkt 3, led b

b) besättningsveterinären yttrat sig 
positivt om denna begäran.

b) en officiell besättningsveterinär yttrat 
sig positivt om denna begäran.

Or. en

Motivering

Begäran om omprövning av den minskade beläggningsgraden bör omfattas av ett positivt 
yttrande från en officiell veterinär. 

Ändringsförslag från Caroline Lucas, Carl Schlyter

Ändringsförslag 46
Bilaga IV, punkt 1, stycke 1

1. På slakteriet skall ett representativt prov 
på minst 200 kycklingar från varje 
sändning inspekteras under överinseende 
av den officielle veterinären med avseende 
på förekomst och bedömning av 
trampdynedermatit enligt punkt 4.

1. På slakteriet skall ett representativt prov 
på minst 200 kycklingar från varje 
sändning inspekteras under överinseende 
av den officielle veterinären med avseende 
på förekomst och bedömning av 
trampdynedermatit och sår på bröstet 
enligt punkt 4.
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Or. en

Motivering

Sår på bröstet bör också beaktas som en tydlig indikator på dåliga djurhälsovillkor.

$Ändringsförslag från Caroline Lucas, Carl Schlyter

Ändringsförslag 47
Bilaga IV, punkt 3, tabell 1, kolumn 2

Resultat eller procenttal Resultat eller procenttal
50 poäng 30 poäng
1 % plus 0,06 % multiplicerat med 
flockens slaktålder i dagar

1 % plus 0,04 % multiplicerat med 
flockens slaktålder i dagar

Or. en

Motivering

De acceptabla resultaten för trampdynedermatit är satta alldeles för högt. Dödligheten vid en 
anläggning är det tydligaste tecknet på dåliga djurhälsoförhållanden.

Ändringsförslag från John Bowis

Ändringsförslag 48
Bilaga IV, punkt 4, stycke 2a (nytt)

Kommissionen skall ta fram detaljerade 
beskrivningar och bilder av skadorna i 
varje grupp för att standardisera 
klassificeringarna över hela Europa. 

Or. en

Motivering

För att man skall uppnå enhetlighet inom EU bör bestämmelserna för poängsystemet åtföljas 
av detaljerade beskrivningar och bilder med exempel på "lindriga" och "svåra" skador på 
trampdynan.

Ändringsförslag från John Bowis

Ändringsförslag 49
Bilaga V, led d

d) Akutvård av kycklingar, akut avlivning 
och gallring.

d) Identifiering av sjukdomssymtom, 
behandling och akutvård av kycklingar, 
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akut avlivning och gallring.

Or. en

Motivering

Utbildningen bör även omfatta identifiering av sjukdomstecken.


