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RÅDSDIREKTIV 2007/43/EF

Nr. 54/479

2016/EØS/54/15

av 28. juni 2007
om fastsettelse av minsteregler for vern av slaktekyllinger(*)

RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR —

3)

Fellesskapet er part i Konvensjonen, og en særlig
rekommandasjon om tamfjørfe (Gallus gallus) som
inneholder tilleggsbestemmelser om slaktefjørfe, er
vedtatt innenfor rammen av Konvensjonen.

4)

I rapporten av 21. mars 2000 fra Vitenskapskomiteen
for dyrs helse og velferd om slaktekyllingers velferd
konkluderes det med at den raske tilveksten hos de
kyllingartene som for tiden brukes til dette formål, ikke
sikrer et tilstrekkelig nivå av dyrehelse og -velferd, og
at de negative følgene av høy dyretetthet er mindre i
bygninger der det kan opprettholdes et godt inneklima.

5)

Når de relevante uttalelsene fra Den europeiske
myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA) foreligger,
vil det bli fastsatt særbestemmelser for områder som
ikke er dekket med strø, for å redusere påvirkningen fra
genetiske parametrer mest mulig eller for å ta hensyn til
andre velferdsindikatorer i tillegg til fotputedermatitt.

6)

Det er nødvendig at det på fellesskapsplan fastsettes regler
for vern av slaktekyllinger for å unngå konkurransevridning
som kan hindre at den felles markedsordningen i denne
sektoren virker på en tilfredsstillende måte, og for å sikre
at sektoren utvikles på en fornuftig måte.

7)

For at det grunnleggende målet om å bedre dyrs velferd
innenfor intensivt kyllingoppdrett skal kunne nås, er det
i samsvar med forholdsmessighetsprinsippet nødvendig
og hensiktsmessig å fastsette minsteregler for vern av
slaktekyllinger. Dette direktiv går ikke lenger enn det
som er nødvendig for å nå disse målene, i samsvar med
traktatens artikkel 5 nr. 3.

8)

Reglene bør særlig gjelde velferdsproblemer i forbindelse
med systemer for intensivt oppdrett. For å unngå at
små kyllingflokker blir omfattet av uforholdsmessig
omfattende tiltak, bør det fastsettes en laveste grenseverdi
for anvendelse av dette direktiv.

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap, særlig artikkel 37,

under henvisning til forslag fra Kommisjonen,

under henvisning til uttalelse fra Europaparlamentet(1),

under henvisning til uttalelse fra Den europeiske økonomiske
og sosiale komité(2),

etter samråd med Regionkomiteen og

ut fra følgende betraktninger:

1)

2)

I henhold til protokollen om dyrevern og dyrs velferd,
som er vedlagt traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap, skal Fellesskapet og medlemsstatene ved
utformingen og gjennomføringen av Fellesskapets
landbrukspolitikk fullt ut ta hensyn til kravene til dyrs
velferd, samtidig som medlemsstatenes lover eller
forskrifter og tradisjoner knyttet særlig til religiøse
ritualer, kulturelle tradisjoner og regionale skikker
respekteres.

I rådsdirektiv 98/58/EF av 20. juli 1998 om vern av dyr
som holdes for landbruksformål(3), utarbeidet på grunnlag
av Den europeiske konvensjon om beskyttelse av dyr som
holdes for landbruksformål (produksjonsdyr)(4) (heretter
kalt «Konvensjonen») er det fastsatt minstestandarder for
vern av dyr som holdes for landbruksformål, herunder
bestemmelser om lokaler, fôring, vann og stell som er
avpasset etter dyrenes fysiologiske og etologiske behov.

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 182 av 12.7.2007, s. 19, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 103/2012 av 15. juni 2012 om
endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold),
se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 56 av 4.10.2012, s. 1.
1
( ) Uttalelse avgitt 14. februar 2006 (ennå ikke offentliggjort i EUT).
(2) Uttalelse avgitt 26. oktober 2005 (ennå ikke offentliggjort i EUT).
(3) EFT L 221 av 8.8.1998, s. 23. Direktivet endret ved forordning (EF)
nr. 806/2003 (EUT L 122 av 16.5.2003, s. 1).
(4) EFT L 323 av 17.11.1978, s. 14. Konvensjonen endret ved en endrings
protokoll (EFT L 395 av 31.12.1992, s. 22).
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Det er viktig at personer som passer kyllinger, forstår
de relevante kravene til dyrs velferd og får passende
opplæring, slik at de kan utføre sine oppgaver, eller at de
har erfaring som tilsvarer slik opplæring.

10) Ved fastsettelsen av regler for vern av slaktekyllinger bør
det være en balanse mellom de forskjellige aspektene
som det skal tas hensyn til, som dyrs velferd og helse,
økonomiske og sosiale hensyn samt miljøvirkninger.
11) Ved europaparlaments- og rådsforordning (EF)
nr. 854/2004 av 29. april 2004 om fastsettelse av
særlige regler for gjennomføringen av offentlig kontroll
av produkter av animalsk opprinnelse beregnet på
konsum(1) og europaparlaments- og rådsforordning (EF)
nr. 882/2004 av 29. april 2004 om offentlig kontroll for
å sikre at fôrvare- og næringsmiddelregelverket samt
bestemmelsene om dyrs helse og velferd overholdes(2)
er det allerede fastsatt en ramme for organisering av
offentlige kontroller, som omfatter overholdelse av
bestemmelsene om dyrs velferd. I henhold til forordning
(EF) nr. 882/2004 skal medlemsstatene dessuten
framlegge årlige rapporter om gjennomføringen av de
flerårige nasjonale kontrollplanene, herunder resultater
av kontroller og revisjoner som er foretatt. Det er derfor
fastsatt bestemmelser om finansiell støtte både i disse
forordningene og i rådsvedtak 90/424/EØF av 26. juni
1990 om visse kostnader på det veterinære området(3).
12) I en del medlemsstater finnes det allerede forskjellige
frivillige ordninger for merking av kyllingkjøtt basert
på overholdelse av standarder for dyrs velferd og andre
parametrer.
13) På grunnlag av erfaring fra slike frivillige merkings
ordninger bør Kommisjonen framlegge en rapport om
mulig innføring av en særskilt harmonisert obligatorisk
merkingsordning på fellesskapsplan for kyllingkjøtt samt
kjøttprodukter og bearbeidet kjøtt av kylling basert på
overholdelse av standardene for dyrs velferd. I rapporten
bør det særlig redegjøres for eventuelle sosioøkonomiske
følger, virkningene for Fellesskapets økonomiske
partnere samt en slik merkingsordnings samsvar med
Verdens handelsorganisasjons regler.
14) Kommisjonen bør framlegge en rapport basert på nye
vitenskapelige data der det tas hensyn til senere forskning
og praktisk erfaring, med sikte på en ytterligere bedring
av slaktekyllingers, herunder foreldreflokkenes, velferd,
( 1)
( 2)
( 3)

EUT L 139 av 30.4.2004, s. 206. Rettet ved EUT L 226 av 25.6.2004, s. 83.
Forordningen sist endret ved rådsforordning (EF) nr. 1791/2006 (EUT L 363
av 20.12.2006, s. 1).
EUT L 165 av 30.4.2004, s. 1. Rettet ved EUT L 191 av 28.5.2004, s. 1.
Forordningen sist endret ved rådsforordning (EF) nr. 1791/2006.
EFT L 224 av 18.8.1990, s. 19. Vedtaket sist endret ved forordning (EF)
nr. 1791/2006.
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særlig med hensyn til aspekter som ikke er omfattet av
dette direktiv. Rapporten bør særlig behandle muligheten
for å innføre grenseverdier for angivelse av tegn på dårlig
velferd som er blitt påvist under kontroller post morten,
og hvordan genetiske parametrer påvirker påviste mangler
som medfører dårlig velferd for slaktekyllinger.

15) Medlemsstatene bør fastsette regler for sanksjoner mot
overtredelser av bestemmelsene i dette direktiv og sikre at
de gjennomføres. Sanksjonene skal være virkningsfulle,
stå i forhold til overtredelsen og virke avskrekkende.

16) I samsvar med nr. 34 i den tverrinstitusjonelle avtalen
om bedre regelverksutforming(4) bør Rådet oppfordre
medlemsstatene til, for eget formål og i Fellesskapets
interesse, å utarbeide og offentliggjøre egne tabeller, som
så langt det er mulig, viser sammenhengen mellom dette
direktiv og innarbeidingstiltakene.

17) De tiltak som er nødvendige for gjennomføringen
av dette direktiv, bør vedtas i samsvar med råds
beslutning 1999/468/EF av 28. juni 1999 om fastsettelse
av nærmere regler for utøvelsen av den gjennomførings
myndighet som er gitt Kommisjonen(5).

VEDTATT DETTE DIREKTIV:
Artikkel 1
Formål og virkeområde
1.

Dette direktiv får anvendelse på slaktekyllinger.

Det får imidlertid ikke anvendelse på
a) driftsenheter med færre enn 500 kyllinger,
b) driftsenheter med bare avlskyllinger,
c) klekkerier,
d) ekstensivt innendørs oppdrett og frittgående kyllinger,
som nevnt i bokstav b), c), d) og e) i vedlegg IV til
kommisjonsforordning (EØF) nr. 1538/91 av 5. juni 1991
om fastsettelse av nærmere regler for gjennomføringen av
forordning (EØF) nr. 1906/90 om visse markedsstandarder
for fjørfe(6), og
(4)
(5)
(6)

EUT C 321 av 31.12.2003, s. 1. Rettet ved EUT C 4 av 8.1.2004, s. 7.
EUT L 184 av 17.7.1999, s. 23. Vedtaket endret ved beslutning 2006/512/EF
(EUT L 200 av 22.7.2006, s. 11).
EUT L 143 av 7.6.1991, s. 11. Forordningen sist endret ved forordning (EF)
nr. 2029/2006 (EUT L 414 av 30.12.2006, s. 29).
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e) økologisk oppdrettede kyllinger i samsvar med
rådsforordning (EØF) nr. 2092/91 av 24. juni 1991 om
økologisk produksjonsmetode for landbruksprodukter og
slik angivelse på landbruksprodukter og næringsmidler(1).

i) «dyretetthet» den samlede levende vekten av kyllinger
som befinner seg samtidig i et fjørfehus per kvadratmeter
tilgjengelig areal,

2. Dette direktiv får anvendelse på oppdrettskyllinger på
driftsenheter som har både avlskyllinger og oppdrettskyllinger.

j) «flokk» en gruppe kyllinger som er satt inn i et fjørfehus
på en driftsenhet og som befinner seg i dette fjørfehuset
samtidig,

Medlemsstatene står fritt til å treffe strengere tiltak på det
området som dette direktiv omfatter.
Hovedansvaret for dyrenes velferd ligger hos eieren av dyrene
eller hos dyreholderen.

k) «daglig dødelighetsrate» det antall kyllinger som har dødd
i et fjørfehus samme dag, herunder de som er blitt avlivet
på grunn av sykdom eller av andre grunner, dividert med
antall kyllinger som befinner seg i fjørfehuset denne dagen,
multiplisert med 100,

Artikkel 2
Definisjoner
1.

I dette direktiv menes med:

a) «eier» enhver fysisk eller juridisk person som eier den
driftsenheten der kyllingene holdes,

b) «dyreholder» enhver fysisk eller juridisk person som
permanent eller midlertidig har ansvar for kyllinger i
henhold til avtale eller lov,

l) «kumulativ daglig dødelighetsrate» summen av de daglige
dødelighetsratene.

2. Definisjonen av «tilgjengelig areal» i nr. 1 bokstav h) med
hensyn til arealer som ikke er dekket med strø, kan utfylles
etter framgangsmåten i artikkel 11 i henhold til resultatene av
den vitenskapelige uttalelsen fra Den europeiske myndighet
for næringsmiddeltrygghet om hvilken innvirkning arealer som
ikke er dekket av strø, har på kyllingers velferd.
Artikkel 3

c) «vedkommende myndighet» den sentrale myndighet i en
medlemsstat som har myndighet til å utføre kontroll av dyrs
velferd samt veterinærkontroll og avlskontroll, eller enhver
annen myndighet som denne myndigheten er delegert til på
regionalt, lokalt eller annet plan,

d) «offentlig veterinær» en veterinær som i samsvar med
avsnitt III kapittel IV del A i vedlegg I til forordning (EF)
nr. 854/2004 er kvalifisert til å opptre som sådan, og som er
oppnevnt av vedkommende myndighet,

e) «kylling» dyr av arten Gallus gallus som holdes for
kjøttproduksjon,

Krav til fjørfehold
1.

Medlemsstatene skal sørge for

a) at alle fjørfehus oppfyller kravene i vedlegg I,

b) at de kontrollene som kreves, samt overvåkingen og
oppfølgingen, blant annet i henhold til vedlegg III,
gjennomføres av vedkommende myndighet eller den
offentlige veterinæren.

2. Medlemsstatene skal sørge for at den høyeste dyretettheten
på en driftsenhet eller i et fjørfehus på en driftsenhet ikke på
noe tidspunkt overstiger 33 kg/m2.

f) «driftsenhet» et produksjonssted der det holdes kyllinger,

g) «fjørfehus» en bygning på en driftsenhet der en kyllingflokk
holdes,

h) «tilgjengelig areal» et areal dekket med strø som er
permanent tilgjengelig for kyllingene,
( 1)

EUT L 198 av 22.7.1991, s. 1. Forordningen sist endret ved kommisjons
forordning (EF) nr. 394/2007 (EUT L 98 av 13.4.2007, s. 3).

3. Som unntak fra nr. 2 kan medlemsstatene bestemme at
kyllinger kan holdes med en høyere dyretetthet, forutsatt at
eieren eller dyreholderen oppfyller kravene i vedlegg II i tillegg
til kravene i vedlegg I.

4. Når det er gitt unntak i henhold til nr. 3, skal medlems
statene sørge for at den høyeste dyretettheten på en driftsenhet
eller i et fjørfehus på en driftsenhet ikke på noe tidspunkt
overstiger 39 kg/m2.

Nr. 54/482

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

5. Når kriteriene fastsatt i vedlegg V er oppfylt, kan
medlemsstatene tillate at den høyeste dyretettheten nevnt i nr. 4
økes med høyst 3 kg/m2.
Artikkel 4
Opplæring og veiledning av personer som håndterer
kyllinger
1. Medlemsstatene skal sørge for at dyreholdere som er
fysiske personer, har fått tilstrekkelig opplæring til å kunne
utføre sine oppgaver og at det finnes relevante opplæringskurser.
2. Opplæringskursene omhandlet i nr. 1 skal dreie seg om
ulike aspekter ved velferd og særlig omfatte emnene oppført i
vedlegg IV.
3. Medlemsstatene skal sørge for at det opprettes en ordning
for kontroll og godkjenning av opplæringskurser. Dyreholderen
skal ha et bevis som er godkjent av den berørte medlemsstats
vedkommende myndighet, og som bekrefter at vedkommende
har gjennomgått et slikt opplæringskurs eller har erfaring som
tilsvarer slik opplæring.
4. Medlemsstatene kan godkjenne erfaring opparbeidet
før 30. juni 2010 som likeverdig med deltaking i slike
opplæringskurser, og skal utstede beviser som bekrefter dette.
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Artikkel 6
Rapport fra Kommisjonen til Europaparlamentet og
Rådet
1. På grunnlag av en vitenskapelig uttalelse fra Den
europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet skal
Kommisjonen senest 31. desember 2010 framlegge for
Europaparlamentet og Rådet en rapport om hvordan genetiske
parametrer påvirker påviste mangler som medfører dårlig
velferd for kyllinger. Om nødvendig kan rapporten ledsages av
passende forslag til nytt regelverk.

2. Medlemsstatene skal framlegge for Kommisjonen
resultatene av innsamlingen av opplysninger, som er basert på
overvåking av et representativt utvalg av flokker som er slaktet
innenfor et tidsrom på minst ett år. For at det skal kunne foretas
en relevant analyse, bør utvalget og opplysningskravene
omhandlet i vedlegg III være vitenskapelig underbygd, objektive
og sammenlignbare og være fastsatt etter framgangsmåten i
artikkel 11.

Medlemsstatene kan ha behov for et finansielt bidrag fra
Fellesskapet til innsamling av opplysninger i samsvar med
dette direktiv.

6. Eieren eller dyreholderen skal gi personer som de har
ansatt eller beskjeftiget til å passe, fange eller laste kyllinger,
instrukser og retningslinjer om de relevante kravene til dyrs
velferd, herunder om de avlivingsmetodene som anvendes på
driftsenhetene.

3. På grunnlag av tilgjengelige opplysninger og idet det
tas hensyn til nye vitenskapelige data skal Kommisjonen
senest 30. juni 2012 framlegge for Europaparlamentet og
Rådet en rapport om anvendelsen av dette direktiv og dets
innvirkning på kyllingers velferd samt om utviklingen av
velferdsindikatorer. I rapporten skal det tas hensyn til de
forskjellige produksjonsvilkårene og ‑metodene. Det skal også
tas hensyn til de sosioøkonomiske og administrative følgene av
dette direktiv, herunder regionale aspekter.

Artikkel 5

Artikkel 7

Merking av fjørfekjøtt

Kontroller

Senest 31. desember 2009 skal Kommisjonen framlegge for
Europaparlamentet og Rådet en rapport om mulig innføring
av en særskilt harmonisert obligatorisk merkingsordning for
kyllingkjøtt samt kjøttprodukter og bearbeidet kjøtt av kylling,
basert på overholdelse av standardene for dyrs velferd.

1. Vedkommende myndighet skal gjennomføre ikkediskriminerende kontroller av overholdelsen av kravene i dette
direktiv.

I rapporten skal det redegjøres for eventuelle sosioøkonomiske
følger, virkningene for Fellesskapets økonomiske partnere
samt en slik merkingsordnings samsvar med Verdens
handelsorganisasjons regler.

Slike kontroller skal utføres på en passende andel av de dyrene
som holdes i den enkelte medlemsstat, i samsvar med relevante
bestemmelser i forordning (EF) nr. 882/2004, og kan utføres
samtidig med kontroller for andre formål.

Rapporten skal ledsages av egnede forslag til regelverk der
det tas hensyn til ovennevnte vurderinger og medlemsstatenes
erfaringer med frivillige merkingsordninger.

Medlemsstatene skal innføre egnede framgangsmåter for å
bestemme dyretettheten.

5. Medlemsstatene kan fastsette at kravene i nr. 1–4 også
skal gjelde for eiere.
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2. Medlemsstatene skal innen 30. juni hvert år framlegge
for Kommisjonen en årsrapport om de kontrollene omhandlet i
nr. 1 som er foretatt det foregående år. Rapporten skal ledsages
av en liste over de mest relevante tiltakene som vedkommende
myndighet har truffet for å håndtere de alvorligste
velferdsproblemene som er påvist.
Artikkel 8
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næringsmiddelregelverket, om opprettelse av Den europeiske
myndighet for næringsmiddeltrygghet og om fastsettelse av
framgangsmåter i forbindelse med næringsmiddeltrygghet(1).

2. Når det vises til dette nummer, får artikkel 5 og 7 i
beslutning 1999/468/EF anvendelse.

Retningslinjer for god praksis
Medlemsstatene skal oppfordre til at det utvikles retningslinjer
for god praksis, herunder retningslinjer for overholdelse av
dette direktiv. Det skal oppfordres til spredning og bruk av slike
retningslinjer.
Artikkel 9
Sanksjoner
Medlemsstatene skal fastsette regler for sanksjoner mot
overtredelser av de nasjonale bestemmelsene som er vedtatt
i henhold til dette direktiv, og treffe alle de tiltakene som
er nødvendige for å sikre at de gjennomføres. De fastsatte
sanksjonene skal være virkningsfulle, stå i forhold til over
tredelsen og virke avskrekkende. Medlemsstatene skal gi
melding til Kommisjonen om disse bestemmelsene innen
30. juni 2010, og umiddelbart gi melding om eventuelle senere
endringer av dem.

Tidsrommet fastsatt i artikkel 5 nr. 6 i beslutning 1999/468/EF
skal være tre måneder.
Artikkel 12
Innarbeiding i nasjonal lovgivning
Medlemsstatene skal innen 30. juni 2010 sette i kraft de lover og
forskrifter som er nødvendige for å etterkomme dette direktiv.

Når disse bestemmelsene vedtas av medlemsstatene, skal de
inneholde en henvisning til dette direktiv, eller det skal vises
til direktivet når de kunngjøres. Medlemsstatene skal fastsette
nærmere regler for henvisningen.
Artikkel 13
Ikrafttredelse

Artikkel 10
Gjennomføringsmyndighet
De tiltakene som er nødvendige for å sikre en ensartet gjennom
føring av dette direktiv, kan vedtas etter framgangsmåten
fastsatt i artikkel 11.
Artikkel 11

Dette direktiv trer i kraft den 20. dag etter at det er kunngjort i
Den europeiske unions tidende.
Artikkel 14
Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.
Utferdiget i Luxembourg, 28. juni 2007.

Komitéframgangsmåte
For Rådet

1. Kommisjonen skal bistås av Den faste komité for
nærings
middelkjeden og dyrehelsen nedsatt ved europa
parlaments- og rådsforordning (EF) nr. 178/2002 av 28. januar
2002 om fastsettelse av allmenne prinsipper og krav i

S. GABRIEL
Formann

(1)

EFT L 31 av 1.2.2002, s. 1. Forordningen sist endret ved kommisjons
forordning (EF) nr. 575/2006 (EUT L 100 av 8.4.2006, s. 3).
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VEDLEGG I
KRAV TIL DRIFTSENHETENE
Utover relevante bestemmelser i annet relevant fellesskapsregelverk bør følgende krav gjelde:
Drikketrau
1.

Drikketrau skal plasseres og vedlikeholdes slik at spill begrenses mest mulig.

Fôring
2.

Fôr skal enten være tilgjengelig permanent eller gis i måltider, og kan fjernes fra kyllingene tidligst tolv timer før
forventet slaktetidspunkt.

Strø
3.

Alle kyllinger skal ha permanent tilgang til strø som er tørt og løst på overflaten.

Ventilasjon og oppvarming
4.

Ventilasjonen skal være tilstrekkelig til at overoppheting unngås, og skal ved behov kombineres med varmeanlegg
for å fjerne overskytende fuktighet.

Støy
5.

Støynivået skal holdes så lavt som mulig. Ventilasjonsvifter, fôringsmaskiner og annet utstyr skal utformes,
monteres, drives og vedlikeholdes på en slik måte at det oppstår minst mulig støy.

Lys
6.

Alle bygninger skal i lysperiodene ha lys med en intensitet på minst 20 lux i fuglenes øyehøyde, og minst 80 %
av det tilgjengelige arealet skal være opplyst. En midlertidig reduksjon av lysintensiteten kan tillates når det er
nødvendig, etter råd fra veterinær.

7.

Fra senest sju dager etter at kyllingene ble satt inn i bygningen, til tre dager før det forventede slaktetidspunktet,
må belysningen følge en 24-timersrytme og omfatte mørkeperioder på minst seks timer i alt, med minst én uavbrutt
mørkeperiode på minst fire timer, eksklusive perioder med halvmørke.

Tilsyn
8.

Alle kyllinger på driftsenheten skal ha tilsyn minst to ganger om dagen. Det bør særlig legges vekt på tegn som
tyder på nedsatt velferd og/eller dyrehelse.

9.

Kyllinger som er alvorlig skadet eller viser tydelige tegn på helseproblemer, f.eks. kyllinger som har vanskelig for
å gå, har alvorlig ascites eller store misdannelser, og som sannsynligvis lider, skal få egnet behandling eller avlives
umiddelbart. Om nødvendig skal en veterinær kontaktes.

Rengjøring
10. De delene av bygninger, utstyr og redskaper som kommer i berøring med kyllingene, skal rengjøres grundig og
desinfiseres hver gang bygningen tømmes endelig og før en ny flokk settes inn i fjørfehuset. Etter at fjørfehuset er
endelig tømt, skal alt strø fjernes og rent strø legges ut.
Registrering
11. Eieren eller dyreholderen skal føre et register for hvert fjørfehus på en driftsenhet med opplysninger om
a) antall kyllinger som er satt inn,
b) tilgjengelig areal,
c) kyllingenes hybrid eller rase, dersom den er kjent,
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d) antall fugler som er funnet døde ved hver kontroll, samt dødsårsak dersom den er kjent, og antall fugler som
er avlivet, samt årsak,
e) antall kyllinger som er igjen i flokken etter at de kyllingene som skal selges eller slaktes, er fjernet.
Registrene skal oppbevares i minst tre år og skal stilles til rådighet for vedkommende myndighet når den
gjennomfører kontroll, eller på anmodning.
Kirurgiske inngrep
12. Alle kirurgiske inngrep som utføres for andre formål enn å gi behandling eller stille diagnose, og som medfører
skade på eller tap av en følsom del av kroppen eller endring av beinstrukturen, skal være forbudt.
Medlemsstatene kan imidlertid tillate nebbtrimming når andre tiltak for å hindre fjærhakking og kannibalisme
har vært mislykket. I slike tilfeller skal trimmingen utføres bare i samråd med og etter råd fra en veterinær og
skal utføres av kvalifisert personale på kyllinger som er under ti dager gamle. I tillegg kan medlemsstatene tillate
kastrasjon av kyllinger. Kastrasjon skal utføres bare under tilsyn av veterinær og av personale som har gjennomgått
særskilt opplæring.
______
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VEDLEGG II
KRAV TIL BRUK AV HØYERE DYRETETTHET
Melding og dokumentasjon
Følgende krav får anvendelse:
1.

Eieren eller dyreholderen skal meddele vedkommende myndighet at vedkommende har til hensikt å benytte en
dyretetthet som overstiger 33 kg/m2 levende vekt.
Eieren eller dyreholderen skal angi det nøyaktige tallet og opplyse vedkommende myndighet om enhver endring i
dyretettheten minst 15 dager før flokken settes inn i fjørfehuset.
På anmodning fra vedkommende myndighet skal meldingen ledsages av et dokument med et sammendrag av de
opplysningene som kreves i henhold til nr. 2.

2.

Eieren eller dyreholderen skal i fjørfehuset ha en ajourført, samlet dokumentasjon med en detaljert beskrivelse av
produksjonssystemene. Dokumentasjonen skal særlig inneholde tekniske detaljer om fjørfehuset og utstyret i det,
f.eks.
a) en plan over fjørfehuset med opplysning om størrelsen på de arealene der kyllingene holdes,
b) ventilasjons- og eventuelt kjøle- og varmeanlegg og plassering av disse samt en ventilasjonsplan som angir
parametrer for luftkvaliteten som f.eks. luftstrøm, lufthastighet og temperatur,
c) fôrings- og vanningssystemer og plassering av disse,
d) alarmsystemer og sikkerhetssystemer i tilfelle av svikt i automatisert eller mekanisk utstyr som er nødvendig
for dyrenes helse og velferd,
e) type gulv og strø som normalt brukes.

Dokumentasjonen skal stilles til rådighet for vedkommende myndighet på anmodning og skal være ajourført. Særlig
skal tekniske inspeksjoner av ventilasjons- og alarmsystemer registreres.
Eieren eller dyreholderen skal snarest mulig underrette vedkommende myndighet om eventuelle endringer av
fjørfehuset, utstyret eller framgangsmåtene som er beskrevet, som kan påvirke fuglenes velferd.
Krav til driftsenhetene – kontroll av miljøfaktorer
3.

Eieren eller dyreholderen skal sikre at hvert fjørfehus på en driftsenhet er utstyrt med ventilasjon og om nødvendig
varme- og kjøleanlegg som er utformet og drives på en slik måte at
a) konsentrasjonen av ammoniakk (NH3) ikke overstiger 20 ppm og konsentrasjonen av karbondioksid (CO2)
ikke overstiger 3 000 ppm målt i kyllingenes hodehøyde,
b) innetemperaturen ikke overstiger utetemperaturen med mer enn 3 °C når utetemperaturen målt i skyggen
overstiger 30 °C,
c) den gjennomsnittlige relative luftfuktigheten målt inne i fjørfehuset i 48 timer ikke overstiger 70 % når
utetemperaturen er under 10 °C.
______
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VEDLEGG III
OVERVÅKING OG OPPFØLGING PÅ SLAKTERIET
(som nevnt i artikkel 3 nr. 1)
1.

Dødelighet
1.1. Ved en dyretetthet som overstiger 33 kg/m2, skal dokumentasjonen som ledsager flokken, inneholde den
daglige dødelighetsraten og den kumulative daglige dødelighetsraten beregnet av eieren eller dyreholderen,
samt kyllingenes hybrid eller rase.
1.2. Under tilsyn av den offentlige veterinæren skal disse opplysningene samt antallet slaktekyllinger som er
døde ved ankomst, registreres med opplysning om driftsenhet og fjørfehuset på driftsenheten. Det skal
kontrolleres om opplysningene og den kumulative daglige dødelighetsraten er troverdige, idet det tas hensyn
til antall slaktede kyllinger og antall kyllinger som er døde ved ankomst til slakteriet.

2.

Kontroll post mortem
I forbindelse med de kontrollene som utføres i henhold til forordning (EF) nr. 854/2004, skal den offentlige
veterinæren vurdere resultatene av kontrollen post mortem for å identifisere andre mulige tegn på dårlig velferd
som f.eks. unormale nivåer av kontaktdermatitt, parasittisme og systemiske sykdommer på driftsenheten eller i
fjørfehuset på opprinnelsesenheten.

3.

Meddelelse av resultater
Dersom dødelighetsraten nevnt i nr. 1 eller resultatene av kontrollen post morten nevnt i nr. 2 tyder på dårlig
dyrevelferd, skal den offentlige veterinæren meddele opplysningene til eieren eller dyreholderen og til
vedkommende myndighet. Eieren eller dyreholderen og vedkommende myndighet skal treffe egnede tiltak.
______

VEDLEGG IV
OPPLÆRING
Opplæringskursene nevnt i artikkel 4 nr. 2 skal minst omfatte Fellesskapets regelverk for vern av kyllinger og særlig
a) vedlegg I og II,
b) fysiologi, særlig vannings- og fôringsbehov, dyrs atferd og begrepet stress,
c) praktiske sider ved forsiktig håndtering av kyllinger samt innfanging, lasting og transport,
d) nødhjelp til kyllinger, nødslakting og avliving,
e) forebyggende biosikkerhetstiltak.
______
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VEDLEGG V
KRITERIER FOR BRUK AV HØYERE DYRETETTHET
(som nevnt i artikkel 3 nr. 5)
1.

Kriterier
a) Den overvåking av driftsenheten som er gjennomført av vedkommende myndighet i løpet av de siste to årene,
har ikke avdekket mangler med hensyn til kravene i dette direktiv.
b) Ved eierens eller dyreholderens kontroll av driftsenheten anvendes retningslinjene for god praksis nevnt i
artikkel 8.
c) Hos minst sju flokker i et fjørfehus som er kontrollert etter hverandre, har den kumulative daglige
dødelighetsraten vært lavere enn 1 % + 0,06 % multiplisert med flokkens slaktealder regnet i dager.
Dersom vedkommende myndighet ikke har gjennomført noen overvåking av driftsenheten i løpet av de siste to
årene, skal det gjennomføres minst én overvåking for å kontrollere om kravet i bokstav a) er oppfylt.

2.

Ekstraordinære omstendigheter
Som unntak fra nr. 1 bokstav c) kan vedkommende myndighet beslutte å øke dyretettheten når eieren eller
dyreholderen har gitt en tilstrekkelig forklaring på den høyere kumulative daglige dødelighetsraten eller har vist at
årsakene ligger utenfor deres kontroll.
________________________
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