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▼B
RÅDETS DIREKTIV 2008/119/EF
af 18. december 2008
om fastsættelse af mindstekrav med hensyn til beskyttelse af kalve
(kodificeret udgave)

Artikel 1
I dette direktiv fastsættes mindstekrav med hensyn til beskyttelse af
kalve, der holdes indelukket med henblik på avl og opfedning.

Artikel 2
I dette direktiv forstås ved:

1) »kalve«: et kreatur på indtil seks måneder

▼M1
2) »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
1.
Fra den 1. januar 1998 gælder følgende bestemmelser for alle
nyopførte og ombyggede bedrifter og for alle bedrifter, der tages i
brug for første gang efter denne dato:

a) Kalve må ikke holdes i enkeltbokse efter otteugersalderen,
medmindre en dyrlæge har attesteret, at deres helbred eller adfærd
kræver, at de holdes isoleret for at blive behandlet. En enkeltboks til
en kalv skal være mindst lige så bred som den stående kalvs højde
over skulderkammen, og den skal være mindst lige så lang som
kalvens kropslængde målt fra mulens forkant til den bageste del af
tuber ischii (sædebensknuden) multipliceret med 1,1.

Enkeltbokse til kalve (med undtagelse af bokse, der benyttes til
isolering af syge dyr) må ikke være forsynet med massive vægge,
men skal være forsynet med skillevægge med åbninger, der giver
kalvene mulighed for at se og røre andre kalve.
(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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b) Når kalvene opdrættes gruppevis, skal hver kalv have et frit areal på
mindst 1,5 m2 for hver kalv med en levende vægt på under 150 kilo,
på mindst 1,7 m2 for hver kalv med en levende vægt på 150 kilo
eller derover, men på under 220 kilo, og på mindst 1,8 m2 for hver
kalv med en levende vægt på 220 kg eller derover.
Bestemmelserne i første afsnit gælder dog ikke for:
a) bedrifter med mindre end seks kalve
b) ammekalve, der holdes hos moderen.
2.
Bestemmelserne i stk. 1 gælder for alle bedrifter fra den
31. december 2006.

Artikel 4
Medlemsstaterne sørger for, at kalveopdræt sker i overensstemmelse
med de almindelige bestemmelser, der er fastsat i bilag I.

Artikel 5
De generelle forskrifter i bilag I kan ændres efter den i artikel 10, stk. 2,
omhandlede procedure for at tage hensyn til den videnskabelige
udvikling.

Artikel 6
Senest den 1. januar 2006 forelægger Kommissionen Rådet en rapport,
der udarbejdes på grundlag af en udtalelse fra Den Europæiske Føde
varesikkerhedsautoritet, om det eller de intensive opdrætssystemer, der
ud fra et patologisk, zooteknisk, fysiologisk og adfærdsmæssigt syns
punkt opfylder kravene til kalves velfærd, samt om de forskellige syste
mers samfundsøkonomiske følgevirkninger, ledsaget af relevante
forslag, der bygger på rapportens konklusioner.

Artikel 7
▼M1

__________
3.
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
Artikel 8
For at kunne indføres i Fællesskabet skal dyr fra et tredjeland ledsages
af et certifikat udstedt af den kompetente myndighed i det pågældende
land, hvorved det attesteres, at de mindst har fået en lige så god behand
ling som den, der i henhold til dette direktiv skal gives dyr af fælles
skabsoprindelse.
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▼M1
__________
▼B
Artikel 10
1.
Kommissionen bistås af Den Stående Komité for Fødevarekæden
og Dyresundhed nedsat ved artikel 58 i Europa-Parlamentets og Rådets
forordning (EF) nr. 178/2002 af 28. januar 2002 om generelle prin
cipper og krav i fødevarelovgivningen, om oprettelse af Den Europæ
iske Fødevaresikkerhedsautoritet og om procedurer vedrørende fødeva
resikkerhed (1).
2.
Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5 og 7 i afgø
relse 1999/468/EF.
Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til tre
måneder.
Artikel 11
Medlemsstaterne kan for så vidt angår beskyttelse af kalve og under
overholdelse af traktatens almindelige bestemmelser på deres område
opretholde eller indføre strengere bestemmelser end dette direktivs
bestemmelser. De underretter Kommissionen om enhver sådan
foranstaltning.
Artikel 12
Direktiv 91/629/EØF, som ændret ved de retsakter, der er nævnt i bilag
II, del A, ophæves, uden at dette berører medlemsstaternes forpligtelser
med hensyn til de i bilag II, del B, angivne frister for gennemførelse i
national ret af direktiverne.
Henvisninger til det ophævede direktiv gælder som henvisninger til
nærværende direktiv og læses efter sammenligningstabellen i bilag III.
Artikel 13
Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i
Den Europæiske Unions Tidende.
Artikel 14
Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

(1) EFT L 31 af 1.2.2002, s. 1.
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BILAG I
1. De materialer, der anvendes til stalde, navnlig bokse og inventar, som
kalvene kan komme i kontakt med, må ikke være skadelige for kalvene
og skal kunne rengøres og desinficeres effektivt.

2. Indtil der er indført fællesskabsbestemmelser på området, skal de elektriske
installationer være anbragt i overensstemmelse med gældende nationale
bestemmelser for at undgå, at kalvene får elektriske stød.

3. Bygningens isolering, opvarmning og ventilation skal sikre, at luftcirkula
tion, støvindhold, temperatur, relativ luftfugtighed og koncentrationer af luft
arter holdes på et niveau, som ikke er skadeligt for kalvene.

4. Alt automatiseret eller mekanisk udstyr, der er påkrævet for kalvenes
sundhed og velfærd, skal kontrolleres mindst en gang daglig. Hvis der
opdages defekter, skal disse straks udbedres, og hvis det ikke lader sig
gøre, skal der træffes passende foranstaltninger til at sikre kalvenes
sundhed og velfærd, indtil defekten er udbedret, bl.a. ved hjælp af alternative
metoder til fodring og bevarelse af et tilfredsstillende miljø.

Anvendes der et kunstigt ventilationssystem, skal der forefindes et egnet
reservesystem, således at der kan ske tilstrækkelig luftfornyelse til at
beskytte kalvenes sundhed og velfærd, hvis systemet svigter, og der skal
være installeret et alarmsystem til at advare opdrætteren om svigtet. Alarm
systemet skal afprøves jævnligt.

5. Kalvene må ikke til stadighed holdes i mørke. For at imødekomme kalvenes
adfærdsmæssige og fysiologiske behov skal der således, under hensyn til
medlemsstaternes forskellige klimaforhold, forefindes en passende naturlig
eller kunstig belysning, som i sidstnævnte tilfælde mindst skal svare til
varigheden af den naturlige belysning, der normalt findes mellem kl. 9 og
kl. 17. Desuden skal der være en passende (fast eller mobil) lyskilde af
tilstrækkelig styrke til, at kalvene til enhver tid kan tilses.

6. Alle opstaldede kalve skal tilses af dyrenes ejer eller den, der har ansvar for
dem, mindst to gange dagligt, og kalve, der holdes udendørs, mindst én gang
dagligt. Hvis en kalv synes at være syg eller at være kommet til skade, skal
den omgående behandles, og der bør snarest muligt indhentes dyrelægeråd,
hvis en kalv ikke reagerer på fodermesterens pleje. Om nødvendigt skal syge
eller skaderamte kalve isoleres i passende rum med tør, komfortabel strøelse.

7. Staldene skal være således indrettet, at hver kalv kan lægge sig, hvile, rejse
sig og holde sig selv ren uden besvær.

8. Kalve må ikke bindes, undtagen flokvis opstaldede kalve, som kan bindes i
perioder på højst en time på det tidspunkt, hvor de fodres med mælk eller
mælkeerstatning. Hvis der benyttes bindsler, må disse ikke forårsage kalvene
skade, og de skal regelmæssigt kontrolleres og om fornødent tilpasses for at
sikre, at de sidder bekvemt. Bindslet skal være således udformet, at risiko for
kvælning eller skade undgås, og således at kalven kan bevæge sig i over
ensstemmelse med nr. 7.
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9. Stalde, båse, inventar og redskaber til kalve skal rengøres og desinficeres på
passende måde for at forebygge krydsinfektion og udvikling af sygdoms
fremkaldende organismer. Ekskrementer, urin og uspist foder eller spildfoder
skal fjernes så ofte, som det er muligt, for at forhindre lugt og for ikke at
tiltrække fluer eller rotter og mus.
10. Gulvene må hverken være glatte eller ujævne, så der er risiko for, at kalvene
kommer til skade, og de skal være konstrueret således, at kalve, der står eller
ligger på dem, ikke kommer til skade eller lider. De skal være tilpasset
kalvenes størrelse og vægt og danne en hård, jævn og stabil overflade.
Lejearealet skal være bekvemt, rent og passende drænet og må ikke kunne
skade kalvene. Der skal i passende omfang udlægges strøelse til alle kalve
på under to uger.
11. Alle kalve skal have foder, der passer til deres alder, vægt og adfærdsmæs
sige og fysiologiske behov af hensyn til deres sundhed og velfærd. For at
sikre dette skal foderet indeholde tilstrækkeligt jern til at sikre en gennem
snitlig hæmoglobinkoncentration i blodet på mindst 4,5 mmol/l, og der skal
gives en minimumsration af fiberholdigt foderstof hver dag for alle kalve,
der er over to uger gamle, idet mængden øges fra 50 g til 250 g om dagen
for kalve, der er fra otte til 20 uger gamle. Kalve må ikke forsynes med
mundkurv.
12. Alle kalve skal fodres mindst to gange daglig. Hvis kalvene opdrættes
flokvis og ikke fodres efter ædelyst eller ved hjælp af et automatisk fodrings
system, skal hvert dyr have adgang til foder på samme tid som de andre i
flokken.
13. Kalve på over to uger skal have adgang til frisk vand i tilstrækkelig mængde
eller kunne stille deres væskebehov ved at drikke andre drikke. I meget
varmt vejr eller for syge kalve skal der dog være frisk drikkevand til
rådighed til enhver tid.
14. Udstyr til fodring og vanding skal være udformet, fremstillet, placeret og
vedligeholdt på en sådan måde, at der er mindst mulig risiko for forurening
af kalvenes foder og vand.
15. Kalve skal have råmælk snarest muligt efter fødslen og i hvert fald inden for
de første seks levetimer.
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BILAG II
DEL A
Ophævet direktiv med ændringer
(jf. artikel 12)
Rådets direktiv 91/629/EØF
(EFT L 340 af 11.12.1991, s. 28)
Rådets direktiv 97/2/EF
(EFT L 25 af 28.1.1997, s. 24)
Kommissionens beslutning 97/182/EF
(EFT L 76 af 18.3.1997, s. 30)
Rådets forordning (EF) nr. 806/2003
(EUT L 122 af 16.5.2003, s. 1)

Udelukkende bilag III, nr. 25)

DEL B
Liste over frister for gennemførelse i national ret
(jf. artikel 12)
Direktiver

Gennemførelsesfrist

91/629/EØF

1. januar 1994

97/2/EF

31. december 1997

02008L0119 — DA — 14.12.2019 — 001.001 — 8
▼B
BILAG III
SAMMENLIGNINGS TABEL
Direktiv 91/629/EØF

Nærværende direktiv

Artikel 1 og 2

Artikel 1 og 2

Artikel 3, stk. 1

—

Artikel 3, stk. 2

—

Artikel 3, stk. 3, første afsnit

Artikel 3, stk. 1, første afsnit

Artikel 3, stk. 3, andet afsnit, indled Artikel 3, stk. 1, andet afsnit, indled
ning
ning
Artikel 3, stk. 3, andet afsnit, første
led

Artikel 3, stk. 1, andet afsnit, litra a)

Artikel 3, stk. 3, andet afsnit, andet
led

Artikel 3, stk. 1, andet afsnit, litra b)

Artikel 3, stk. 3, tredje afsnit

Artikel 3, stk. 2

Artikel 3, stk. 4

—

Artikel 4, stk. 1

Artikel 4

Artikel 5-10

Artikel 5-10

Artikel 11, stk. 1

—

Artikel 11, stk. 2

Artikel 11

—

Artikel 12

—

Artikel 13

Artikel 12

Artikel 14

Bilag

Bilag I

—

Bilag II

—

Bilag III

