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RÖVID INDOKOLÁS

The farming of chickens for meat production is one of the most intensive farming systems 
with challenges for both the welfare and health of the chickens. This sector is not covered by 
specific Community legislation; only the general requirements of Directive 98/58/EC 
concerning the protection of animals kept for farming purposes apply. Consumers are also 
increasingly aware and concerned with standards of animal protection.

The Commission has therefore put forward a proposal for a directive laying down minimum 
requirements for the keeping of these chickens.

The proposal lays down requirements to be met by the establishments, dividing them into two 
categories: 
1. Establishments with a stocking density of chickens of maximum 30kg per square metre 

live weight. 
2. For establishments with a stocking density not exceeding 38kg per square metre live 

weight more extensive requirements are set out.

Training and guidance has to be provided for personnel at the establishments. The 
establishments are to be monitored and records are to be kept, with a procedure of non-
compliance to be used if needed. Monitoring and follow-up will also take place at the 
slaughterhouse, with a scoring system for mortality and foot disease (foot pad dermitis) on the 
controlled chickens.

Your draftsman welcomes the Commission proposal to deal with the welfare problems 
associated with chickens kept for meat production.

There are however three areas, where he would like to propose some changes: the stocking 
density of the chickens, the scoring system proposed and the issue of castration and beak 
trimming.

I. Stocking density

Behaviour and leg disorder studies clearly show that high stocking density above 25kg per 
square metre, lead to serious welfare problems, as the restriction of movement causes foot pad 
dermatitis, leg problems, breast blisters, restriction of normal behaviour, and ultimately high 
mortality rates. The Scientific Committee on animal Health and Animal welfare conclude in 
its rapport from 2000, "The welfare of Chickens Kept for meet Production" on page 66:

It is clear from the behaviour and leg disorder studies that the stocking density must be 25 kg 
per square metre or lower for major welfare problems to be largely avoided and that above 30 
kg per square metre, even with very good environmental control systems, there is a steep rise 
in the frequency of serious problems. . 

Your draftsman therefore proposes for the stocking density to be reduced to 25 kg live weight 
per square metre. If the owner or the keeper complies with the requirements set out in the 
Annex II, the stocking density can bee extended to 30 kg live weight per square metre.
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II. Scoring system

At slaughter samples from the feet of the chickens are taken and checked for the occurrence 
of foot pad dermatitis, establishing a scoring. If the score exceeds 50 points the official 
veterinary shall notify the owner or keeper of that establishment.

Foot pad dermatitis is a major welfare problem and should be avoided if at all possible. 
According to the experience from a couple of member states there is no need for the score to 
exceed 40 points. Your draftsman therefore proposes the acceptable score to be changed to 40 
points. 

III. Beak trimming

The Proposal allows beak trimming. If the stocking density is reduced the problems 
motivating the trimming; feather pecking and cannibalism diminish automatically. The 
mutilation of all livestock is undesirable and beak trimming should be avoided if at all 
possible. However in some systems it may currently be necessary. Where the operation is 
performed correctly, it can help to avoid serious problems. Nevertheless, the ultimate aim 
should be the avoidance of beak trimming. The industry should be urged to seek a practicable 
and workable solution to the problem of feather pecking and cannibalism without the need for 
beak trimming. 

Conclusions

Good farm management and practices help improve the health and welfare of the animals as 
well as preventing diseases. Consumers are increasingly concerned with animal welfare 
issues, making improved welfare standards an important competitive advantage for the 
chicken industry. Farmers who put an effort into improving the welfare of chickens should be 
encouraged and not be disadvantaged by those who are negligent about animal welfare. The 
Proposed Directive is therefore an important step in raising the welfare standards for chickens 
for meat production in the Community as a whole.

MÓDOSÍTÁSOK

A Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság felkéri a 
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy az alábbi 
módosításokat foglalja bele jelentésébe:

A Bizottság által javasolt szöveg1 A Parlament módosításai

Módosítás: 1
3. cikk (2) bekezdés

(2) A tagállamok biztosítják, hogy a 
csirkék négyzetméterenkénti 

(2) A tagállamok biztosítják, hogy a 
csirkék négyzetméterenkénti 

  

1 HL C ..., / A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.
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állománysűrűsége a használható területen 
(„állománysűrűség”) létesítményenként 
vagy külön létesítmény egységenként nem 
haladja meg a 30 kilogramm élősúlyt. 

állománysűrűsége a használható területen 
(„állománysűrűség”) létesítményenként 
vagy külön létesítmény egységenként nem 
haladja meg a 25 kilogramm élősúlyt. 

Módosítás: 2
3. cikk (3) bekezdés (1) albekezdées

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. 

A (2) bekezdéstől való eltéréssel a 
tagállamok rendelkezhetnek arról, hogy a 
csirkéket 30 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. 

Módosítás: 3
II. meléklet (1) bekezdés (1) albekezdés 

(1) A tulajdonos vagy tartó értesíti az 
illetékes hatóságot arról, hogy több mint 30 
kilogramm élősúlyú állománysűrűséget 
szándékoznak használni. 

(1) A tulajdonos vagy tartó értesíti az 
illetékes hatóságot arról, hogy több mint 25 
kilogramm élősúlyú állománysűrűséget 
szándékoznak használni. 

Módosítás: 4
IV. melléklet (3) bekezdés 1. táblázat 1. bejegyzés

Talppárna dermatitisz 50 pont Talppárna dermatitisz 40 pont


