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LYHYET PERUSTELUT

Broilereiden kasvattaminen on yksi intensiivisimmistä kasvatusjärjestelmistä. Alalla ei ole 
annettu erityistä yhteisön lainsäädäntöä; ainoat sovellettavat säännökset ovat tuotantoeläinten 
suojelusta annetun direktiivin 98/58/EY yleiset vaatimukset. Kuluttajat ovat myös yhä 
tietoisempia eläinsuojelustandardeista ja yhä enemmän huolissaan niistä.

Tämän vuoksi komissio on antanut ehdotuksen direktiiviksi, jossa annetaan 
vähimmäisvaatimukset broilereiden suojelusta.

Ehdotuksessa asetetaan erilaisia vaatimuksia tiloille, jotka jaetaan kahteen luokkaan: 
1. Tilat, joilla kanojen eläintiheys on enintään 30 elopainokiloa neliömetriä kohti 

2. Tilat, joilla eläintiheys neliömetriä kohti on enintään 38 elopainokiloa ja joihin sovelletaan 
pidemmälle meneviä vaatimuksia

Tilojen henkilöstölle on tarjottava koulutusta ja ohjausta. Tiloja on seurattava ja niiden on 
pidettävä rekistereitä, ja tarvittaessa on ryhdyttävä säännösten noudattamatta jättämisestä 
aiheutuviin toimiin. Valvontaa ja seurantaa suoritetaan myös teurastamossa, ja käytössä on 
oltava tarkastettujen kanojen kuolleisuuteen ja jalkapohjatulehdukseen liittyvä 
pisteytysjärjestelmä.

Valmistelija pitää myönteisenä komission ehdotusta, jolla halutaan puuttua lihantuotantoa 
varten pidettävien kanojen hyvinvointiin liittyviin ongelmiin.

Kolmeen osa-alueeseen hän haluaisi kuitenkin ehdottaa joitakin muutoksia: kanojen 
eläintiheyteen, ehdotettuun pisteytysjärjestelmään sekä kastrointiin ja nokan typistämiseen.

I. Eläintiheys

Käyttäytymistä ja jalkavikoja koskevista tutkimuksista käy selvästi ilmi, että korkea yli
25 kilon eläintiheys neliömetriä kohti johtaa vakaviin hyvinvointiin liittyviin ongelmiin, sillä 
liikkumatilan vähäisyys aiheuttaa jalkapohjatulehdusta, jalkaongelmia, rintalastan limapussin 
tulehdusta ja normaalin käyttäytymisen estymistä ja johtaa loppujen lopuksi korkeisiin 
kuolleisuusprosentteihin. Eläinten terveyttä ja hyvinvointia käsittelevä tiedekomitea toteaa 
vuonna 2000 antamansa raportin " The welfare of Chickens Kept for meet Production " 
sivulla 66 seuraavasti:

Käyttäytymistä ja jalkavikoja koskevista tutkimuksista käy selvästi ilmi, että eläintiheyden on 
oltava enintään 25 kg neliömetriä kohti, jotta voidaan välttää suurimmat hyvinvointiin 
liittyvät ongelmat, ja että eläintiheyden ollessa yli 30 kg neliömetriä kohti vakavien 
ongelmien esiintymisaste nousee jyrkästi, vaikka käytettäisiinkin erittäin hyviä ympäristön 
valvontajärjestelmiä. . 

Tämän vuoksi valmistelija ehdottaa eläintiheyden laskemista 25 elopainokiloon neliömetriä 
kohti. Jos omistaja tai pitäjä noudattaa liitteessä II asetettuja vaatimuksia, eläintiheys voidaan 
nostaa 30 elopainokiloon neliömetriä kohti.
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II. Pisteytysjärjestelmä

Kanojen jaloista otetaan teurastuksen yhteydessä näytteitä, joista tutkitaan 
jalkapohjatulehduksen esiintyminen, ja tämän perusteella laaditaan pisteytys. Jos pisteitä on 
yli 50, virkaeläinlääkäri ilmoittaa asiasta tilan omistajalle tai pitäjälle.

Jalkapohjatulehdus on huomattava hyvinvointiin liittyvä ongelma, ja sitä olisi vältettävä, jos 
se vain mitenkään on mahdollista. Muutamasta jäsenvaltiosta saadun kokemuksen mukaan ei 
ole mitään syytä, miksi pistemäärän tarvitsisi olla yli 40. Valmistelija ehdottaakin 
hyväksyttävän pistemäärän muuttamista 40 pisteeksi. 

III. Nokan typistäminen

Ehdotuksessa sallitaan nokan typistäminen. Jos eläintiheyttä lasketaan, nokan typistämisen 
perusteena käytettävät ongelmat – sulkien nokkiminen ja kannibalismi – vähenevät 
automaattisesti. Tuotantoeläinten ruumiinosien typistäminen ei ole koskaan toivottavaa, ja 
nokan typistämistä olisi vältettävä, jos se vain mitenkään on mahdollista. Joissakin 
järjestelmissä se saattaa kuitenkin tällä hetkellä olla välttämätöntä. Kun typistys suoritetaan 
asianmukaisesti, sen avulla voidaan välttää vakavia ongelmia. Lopullisena tavoitteena pitäisi 
kuitenkin olla nokan typistämisen välttäminen. Alaa pitäisi kannustaa etsimään sulkien 
nokkimisen ja kannibalismin ongelmaan toteuttamiskelpoista ja toimivaa ratkaisua, jossa ei 
tarvitse turvautua nokan typistämiseen. 

Johtopäätökset

Hyvillä maatalouskäytännöillä voidaan parantaa eläinten terveyttä ja hyvinvointia sekä 
ehkäistä tauteja. Kuluttajat ovat yhä enemmän huolissaan eläinten hyvinvoinnista, joten 
hyvinvointistandardien parantaminen antaa kanankasvatusalalle merkittävän kilpailuedun. 
Viljelijöitä, jotka yrittävät parantaa kanojen hyvinvointia, olisi kannustettava sen sijaan, että 
he joutuisivat eläinten hyvinvoinnin laiminlyöviä viljelijöitä huonompaan asemaan. Ehdotettu 
direktiivi on siksi merkittävä askel broilereiden hyvinvointistandardien korottamisessa 
kaikkialla yhteisössä.

TARKISTUKSET

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta pyytää asiasta 
vastaavaa maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokuntaa sisällyttämään mietintöönsä 
seuraavat tarkistukset:

Komission teksti Parlamentin tarkistukset

Tarkistus 1
3 artiklan 2 kohta

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kanojen tiheys käytettävän alueen 
neliömetriä kohti (’eläintiheys’) tilalla tai 
tilan yksiköissä on enintään 

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kanojen tiheys käytettävän alueen 
neliömetriä kohti (’eläintiheys’) tilalla tai 
tilan yksiköissä on enintään 
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30 elopainokiloa. 25 elopainokiloa.

Tarkistus 2
3 artiklan 3 kohdan 1 alakohta

3. Edellä 2 kohdasta poiketen jäsenvaltiot 
voivat säätää, että pidettävien kanojen 
eläintiheys on enintään 38 elopainokiloa
tilalla tai tilan yksiköissä edellyttäen, että 
omistaja tai pitäjä noudattaa liitteessä II 
asetettuja vaatimuksia liitteessä I 
asetettujen vaatimusten lisäksi. Tällaisissa 
poikkeustapauksissa jäsenvaltioiden on 
varmistettava, että

3. Edellä 2 kohdasta poiketen jäsenvaltiot 
voivat säätää, että pidettävien kanojen 
eläintiheys on enintään 30 elopainokiloa
tilalla tai tilan yksiköissä edellyttäen, että 
omistaja tai pitäjä noudattaa liitteessä II 
asetettuja vaatimuksia liitteessä I 
asetettujen vaatimusten lisäksi. Tällaisissa 
poikkeustapauksissa jäsenvaltioiden on 
varmistettava, että

Tarkistus 3
Liite II, 1 kohta, 1 alakohta

1. Omistajan tai pitäjän on ilmoitettava 
toimivaltaiselle viranomaiselle 
aikomuksestaan soveltaa suurempaa 
eläintiheyttä kuin 30 elopainokiloa. 

1. Omistajan tai pitäjän on ilmoitettava 
toimivaltaiselle viranomaiselle 
aikomuksestaan soveltaa suurempaa 
eläintiheyttä kuin 25 elopainokiloa.

Tarkistus 4
Liite IV, 3 kohta, taulukko 1, 2 rivi

Jalkapohjatulehdus 50 pistettä Jalkapohjatulehdus 40 pistettä


