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▼B
RÅDETS DIREKTIV 98/58/EF
af 20. juli 1998
om beskyttelse af dyr, der holdes til landbrugsformål
Artikel 1
1.
Ved dette direktiv fastsættes der mindstekrav for beskyttelse af
dyr, der holdes til landbrugsformål.

2.

Dette direktiv finder ikke anvendelse på

a) vilde dyr

b) dyr, der skal deltage i konkurrencer, udstillinger og kulturelle eller
sportsmæssige arrangementer eller aktiviteter

c) forsøgs- og laboratoriedyr

d) hvirvelløse dyr.

3.
Dette direktiv finder anvendelse med forbehold af særlige fælles
skabsforskrifter fastlagt i andre retsakter, særlig direktiv 88/166/EØF (1),
91/629/EØF (2) og 91/630/EØF (3), som fortsat finder anvendelse.

Artikel 2
I dette direktiv forstås ved:

1) »dyr«: dyr (herunder fisk, reptiler og padder), som opdrættes eller
holdes med henblik på produktion af fødevarer, uld, skind eller pels
eller med henblik på andre landbrugsformål

2) »ejer eller tilsynsførende«: en fysisk eller juridisk person, der fast
eller midlertidigt har ansvaret for dyrene eller passer dem
(1) Rådets direktiv 88/166/EØF af 7. marts 1988 om opfyldelse af Domstolens
dom i sag 131/86 (annullering af Rådets direktiv 86/113/EØF af 25. marts
1986 om fastlæggelse af mindstekrav vedrørende beskyttelse af burhøns)
(EFT L 74 af 19. 3. 1988, s. 83).
(2) Rådets direktiv 91/629/EØF af 19. november 1991 om fastsættelse af mind
stekrav med hensyn til beskyttelse af kalve (EFT L 340 af 11. 12. 1991,
s. 28). Direktivet er senest ændret ved direktiv 97/2/EF (EFT L 25 af 28. 1.
1997, s. 24).
3
( ) Rådets direktiv 91/630/EØF af 19. november 1991 om fastsættelse af mind
stekrav med hensyn til beskyttelse af svin (EFT L 340 af 11. 12. 1991, s. 33).
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▼M2
3) »kompetente myndigheder«: kompetente myndigheder som defineret
i artikel 3, nr. 3), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning
►C1 (EU) 2017/625 ◄ (1)
▼B
Artikel 3
Medlemsstaterne sørger for, at ejere eller tilsynsførende træffer alle
passende foranstaltninger med henblik på at sikre deres dyrs velfærd
samt sikre, at dyrene ikke påføres unødig smerte, lidelse eller skade.

Artikel 4
Medlemsstaterne drager omsorg for, at de forhold, hvorunder dyr
(bortset fra fisk, reptiler og padder) opdrættes eller holdes, under
hensyntagen til deres art og til graden af deres udvikling, tilpasning
og tamhed samt deres fysiologiske og etologiske behov i overensstem
melse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer, opfylder
betingelserne i bilaget.

Artikel 5
1.
Kommissionen forelægger Rådet ethvert forslag, der måtte være
nødvendigt for en ensartet gennemførelse af den europæiske konvention
om beskyttelse af dyr, der holdes til landbrugsformål, og på grundlag af
en videnskabelig vurdering enhver anbefaling vedtaget i henhold til
nævnte konvention, og enhver anden specifik bestemmelse.
2.
Kommissionen forelægger endvidere hvert femte år og første gang
fem år efter ikrafttrædelsen af dette direktiv på grundlag af de erfarin
ger, der er gjort siden dets gennemførelse, navnlig med hensyn til de
bestemmelser, der er omhandlet i stk. 1, og på baggrund af den tekniske
og videnskabelige udvikling, en rapport for Rådet, eventuelt ledsaget af
passende forslag, der tager hensyn til konklusionerne i rapporten.
3.

Rådet træffer afgørelse om disse forslag med kvalificeret flertal.

Artikel 6
▼M2

__________

(1) Europa-Parlamentets og Rådets forordning ►C1 (EU) 2017/625 ◄ af
15. marts 2017 om offentlig kontrol og andre officielle aktiviteter med
henblik på at sikre anvendelsen af fødevare- og foderlovgivningen og
reglerne for dyresundhed og dyrevelfærd, plantesundhed og plantebeskyttel
sesmidler, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF)
nr. 999/2001, (EF) nr. 396/2005, (EF) nr. 1069/2009, (EF) nr. 1107/2009, (EU)
nr. 1151/2012, (EU) nr. 652/2014, (EU) 2016/429 og (EU) 2016/2031,
Rådets forordning (EF) nr. 1/2005 og (EF) nr. 1099/2009 samt Rådets
direktiv 98/58/EF, 1999/74/EF, 2007/43/EF, 2008/119/EF og 2008/120/EF
og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF)
nr. 854/2004 og (EF) nr. 882/2004, Rådets direktiv 89/608/EØF,
89/662/EØF, 90/425/EØF, 91/496/EØF, 96/23/EF, 96/93/EF og 97/78/EF
og Rådets afgørelse 92/438/EØF (forordningen om offentlig kontrol)
(►C1 EUT L 95 af 7.4.2017, s. 1 ◄).
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▼M2
2.
Senest den 31. august hvert år forelægger medlemsstaterne
Kommissionen en årsrapport for det foregående år om de inspektioner,
som den kompetente myndighed har foretaget for at sikre, at kravene i
dette direktiv overholdes. Rapporten ledsages af en analyse af de mest
alvorlige tilfælde af manglende overholdelse og en national handlings
plan for at forebygge eller nedbringe forekomsten af sådanne tilfælde i
de kommende år. Kommissionen forelægger medlemsstaterne sammen
drag af disse rapporter.
▼B
3.
Inden den 1. juli 1999 forelægger Kommissionen efter proceduren
i artikel 9 forslag med henblik på at harmonisere:
▼M2

__________

▼B
b) de i stk. 2 omhandlede rapporters format og fremlæggelseshyppig
hed.
▼M2

__________

▼B
Artikel 8
1.
Inden den 30. juni 1999 forelægger Kommissionen Rådet en
rapport om:
— velfærdsbestemmelserne i Fællesskabet sammenlignet med bestem
melserne i de tredjelande, der leverer dyr til Fællesskabet
— mulighederne for at opnå større international accept af de velfærd
sprincipper, som er fastsat i dette direktiv, og
— risikoen for, at Fællesskabets mål med hensyn til dyrevelfærd kan
blive undermineret som følge af konkurrencen fra tredjelande, som
ikke anvender tilsvarende krav.
2.
Den i stk. 1 nævnte rapport skal ledsages af de nødvendige forslag
med henblik på at fjerne konkurrenceforvridninger.
▼M1
Artikel 9
1.
Kommissionen bistås af Den Stående Komité for Fødevarekæden
og Dyresundhed nedsat ved artikel 58 i forordning (EF)
nr. 178/2002 (1).
2.
Når der henvises til denne artikel, anvendes artikel 5 og 7 i afgø
relse 1999/468/EF (2).
Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til tre
måneder.
3.

Komitéen vedtager selv sin forretningsorden.

(1) EFT L 31 af 1.2.2002, s. 1.
(2) EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.
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▼B
Artikel 10
1.
Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative
bestemmelser, herunder eventuelle sanktioner, i kraft for at efterkomme
dette direktiv senest den 31. december 1999, medmindre Rådet træffer
anden afgørelse på baggrund af den rapport, der er omhandlet i artikel 8.
De underretter straks Kommissionen herom.
Disse love og bestemmelser skal ved vedtagelsen indeholde en henvis
ning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en
sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af
medlemsstaterne.
2.
Medlemsstaterne kan dog også efter den 31. december 1999 og
under overholdelse af traktatens almindelige bestemmelser på deres
område opretholde eller anvende strengere bestemmelser om beskyttelse
af dyr, der holdes til landbrugsformål, end dem, der er fastsat i dette
direktiv. De underretter Kommissionen om enhver sådan foranstaltning.
3.
Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de vigtigste
nationale retsforskrifter, som de udsteder på det område, der er omfattet
af dette direktiv.

Artikel 11
Dette direktiv træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i De Euro
pæiske Fællesskabers Tidende.

Artikel 12
Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.
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▼B
BILAG
Personale
1. Dyrene passes af et tilstrækkeligt antal medhjælpere, der har de relevante
faglige færdigheder og kvalifikationer og den relevante faglige viden.
Tilsyn
2. Alle dyr, der holdes i produktionssystemer, hvor deres velfærd kræver, at de
hyppigt bliver tilset af mennesker, tilses mindst én gang om dagen. Dyr, der
opdrættes eller holdes i andre systemer, tilses så tilpas hyppigt, at de ikke
lider nogen overlast.
3. Der skal være en passende (fast eller mobil) belysning af tilstrækkelig styrke,
så dyrene til enhver tid kan tilses nøje.
4. Alle dyr, der synes at være syge eller tilskadekomne, skal omgående have en
passende behandling, og såfremt dyret ikke reagerer på en sådan behandling,
skal en dyrlæge konsulteres hurtigst muligt. Om fornødent skal syge eller
tilskadekomne dyr isoleres i et passende rum med tør og behagelig strøelse,
når dette er hensigtsmæssigt.
Registrering
5. Dyrenes ejer eller den tilsynsførende fører et register over al medicinsk
behandling og over antallet af døde dyr, som måtte være konstateret i forbin
delse med hvert enkelt tilsyn.
Hvis tilsvarende oplysninger kræves registreret i anden forbindelse, er en
sådan registrering også tilstrækkelig til at opfylde bestemmelserne i dette
direktiv.
6. Disse registre opbevares i mindst tre år og stilles til rådighed for den kompe
tente myndighed i forbindelse med en inspektion eller efter anmodning.
Bevægelsesfrihed
7. Den bevægelsesfrihed for et dyr, som er passende under hensyntagen til dets
art og i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfa
ringer, må ikke begrænses på en sådan måde, at dyret påføres unødig lidelse
eller skade.
Når et dyr til stadighed eller regelmæssigt holdes tøjret, lænket eller fastgjort,
skal det gives så megen plads, som er passende for dets fysiologiske og
etologiske behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og viden
skabelige erfaringer.
Rum og bygninger til husning af dyr
8. De materialer, der anvendes til opførelse af rum, hvor dyr holdes, navnlig af
bokse og udstyr, som dyrene kan komme i kontakt med, må ikke være
skadelige for dyrene og skal kunne rengøres og desinficeres effektivt.
9. Rum og udstyr til fastgørelse af dyrene konstrueres og vedligeholdes på en
sådan måde, at der ikke er skarpe kanter eller fremspring, der kan påføre
dyrene skade.
10. Luftcirkulation, støvindhold, temperatur, relativ luftfugtighed og koncentra
tionen af gasarter skal holdes på et niveau, som ikke er skadeligt for dyrene.
11. Dyr, der holdes indendørs, må hverken holdes i permanent mørke eller være
udsat for kunstigt lys uden passende afbrydelser. Hvis der ikke er tilstræk
keligt naturligt lys til at opfylde dyrenes etologiske og fysiologiske behov,
skal der være en passende kunstig belysning.
Dyr, der holdes udendørs
12. Dyr, der holdes udendørs, skal når det er nødvendigt og muligt, være
beskyttet mod vejr og vind, rovdyr og sundhedsrisici.
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▼B
Automatiseret eller mekanisk udstyr
13. Alt automatiseret eller mekanisk udstyr, der er af betydning for dyrenes
sundhed og velfærd, skal efterses mindst én gang om dagen. Eventuelle
konstaterede fejl udbedres straks; lader dette sig ikke gøre, skal der træffes
passende foranstaltninger til at beskytte dyrenes sundhed og velfærd.
Såfremt dyrenes sundhed og velfærd afhænger af et kunstigt ventilations
system, skal der være et passende reservesystem, der gør det muligt at sikre
en udluftning, der er tilstrækkelig til at bevare dyrenes sundhed og velfærd,
hvis systemet svigter, og der skal endvidere være et alarmsystem, som
advarer om svigtet. Alarmsystemet skal testes regelmæssigt.
Foder, vand og andre stoffer
14. Alle dyr skal have nærende foder, der passer til deres alder og art, og
fodermængden skal være tilstrækkelig til at holde dyrene i forsvarlig sund
hedsmæssig tilstand og dække deres ernæringsbehov. Intet dyr må gives
foder eller drikke på en måde, der kan påføre det unødig lidelse eller
skade, og foder og drikke må heller ikke indeholde stoffer, der kan forårsage
unødig lidelse eller skade.
15. Alle dyr skal have adgang til foder med mellemrum, der er afpasset efter
deres fysiologiske behov.
16. Alle dyr skal have adgang til en passende vandmængde af rimelig kvalitet
eller have mulighed for at tilfredsstille deres væskebehov på andre måder.
17. Udstyr til fodring og vanding skal være udformet, fremstillet og installeret på
en sådan måde, at der er mindst mulig risiko for forurening af foder og vand
og for skadelige virkninger af en eventuel indbyrdes rivalisering mellem
dyrene.
18. Et dyr må ikke indgives andre stoffer end de stoffer, der gives med terapeu
tiske eller profylaktiske formål eller i zooteknisk behandlingsøjemed, som
defineret i artikel 1, stk. 2, litra c), i direktiv 96/22/EF (1), medmindre det er
blevet påvist ved videnskabelige studier af dyrs velfærd eller på grundlag af
de erfaringer, der er gjort, at det pågældende stof ikke er skadeligt for dyrets
sundhed eller velfærd.
Operative indgreb
19. Indtil der vedtages specifikke bestemmelser om operative indgreb efter
proceduren i direktivets artikel 5, finder de relevante nationale forskrifter
anvendelse i overensstemmelse med de generelle bestemmelser i traktaten,
dog med forbehold af direktiv 91/630/EØF.
Avlsmetoder
20. Der må ikke anvendes naturlig eller kunstig avl eller avlsmetoder, der påfører
eller kan påføre de berørte dyr lidelse eller skade.
Denne bestemmelse udelukker ikke anvendelsen af visse metoder, som kan
medføre minimale eller kortvarige lidelser eller sår, eller som kan nødven
diggøre indgreb, som ikke medfører vedvarende skade, såfremt disse metoder
er tilladt i henhold til de nationale forskrifter.
21. Der må ikke holdes dyr til landbrugsformål, hvis det ikke ud fra dyrets
genotype eller fænoptype med rimelighed kan forventes, at det kan ske
uden at skade dyrets sundhed eller velfærd.

(1) Rådets direktiv 96/22/EF af 29. april 1996 om forbud mod anvendelse af visse stoffer
med hormonal og thyreostatisk virkning og af β-agonister i husdyrbrug (EFT L 125 af
23. 5. 1996, s. 3).

