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RÅDETS DIREKTIV 97/2/EF
af 20. januar 1997

om ændring af direktiv 91/629/EØF om fastsættelse af mindstekrav med hensyn
til beskyttelse af kalve
RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
Europæiske Fællesskab, særlig artikel 43,

Artikel 1

Direktiv 91 /629/EØF ændres således :

under henvisning til forslag fra Kommissionen ('),

1 ) Artikel 3, stk. 3, affattes således:

»3 .

Fra den 1 . januar 1998 gælder følgende bestem

melser for alle nyopførte eller ombyggede bedrifter og
for alle bedrifter, der tages i brug for første gang efter

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet (2),
°g

denne dato :

a) Kalve må ikke holdes i enkeltbokse efter otte

ud fra følgende betragtninger:

ugersalderen, medmindre en dyrlæge har attesteret,
at deres helbred eller adfærd kræver, at de holdes
isoleret for at blive behandlet. En enkeltboks til en

Den Videnskabelige Veterinærkomité afgav i henhold til
artikel 6 i direktiv 91 /629/EØF (3) den 9. november 1995
en udtalelse, på hvis grundlag Kommissionen har udar
bejdet en rapport, som er blevet forelagt Rådet og Europa

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 .

Parlamentet;

Enkeltbokse for 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 .

ud fra denne rapports konklusioner bør visse bestem
melser i direktiv 91 /629 /EØF ændres, således at det

sikres, at reglerne bygger på videnskabelige beviser og
ikke går længere end, hvad der er nødvendigt, for at den
fælles markedsordning kan fungere effektivt;

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 over 150 kilo, men på
mindst 1,7 m2 for hver kalv med en levende vægt
på over 150 kilo, men på under 220 kilo, og på
mindst 1,8 m2 for hver kalv med en levende vægt
på over 220 kg.

i erklæring nr. 24, der er knyttet til slutakten til traktaten
om Den Europæiske Union, opfordres de europæiske
institutioner og medlemsstaterne til fuldt ud at tage de
velfærdsmæssige krav for dyr i betragtning ved udarbej
delse og gennemførelse af fællesskabsforskrifter;

Bestemmelserne i dette stykke gælder dog ikke for:
harmoniseringen af reglerne for kalveopdræt inden for
den fælles markedsordning er påkrævet for at sikre en
rationel produktionsudvikling på tilfredsstillende konkur
rencevilkår, det er i så henseende videnskabeligt aner
kendt, at kalve bør holdes i omgivelser, der svarer til deres
behov som flokdyr, de bør derfor opdrættes gruppevis;
kalve har, uanset om de opstaldes gruppevis eller i enkelt
bokse, behov for plads nok til at røre sig, til kontakt med
andet kvæg og til normale bevægelser, når de står eller
ligger,
det er nødvendigt at give bedrifterne en frist til at træffe
de nødvendige forholdsregler for at efterkomme de nye
regler —

— bedrifter med mindre end seks kalve

— ammekalve , der holdes hos moderen .

Ovennævnte bestemmelser gælder for alle bedrifter fra
den 31 . december 2006 .«

2) Artikel 3, stk. 4, andet led, udgår.
3) Artikel 4, stk. 2, udgår.
4) I artikel 6 ændres »den 1 . oktober 1997« til »den 1 .
januar 2006«.
Artikel 2

(') EFT nr. C 85 af 22. 3. 1996, s. 19.
(2) EFT nr. C 320 af 28 . 10 . 1996, s. 259.
(3) EFT nr. L 340 af 11 . 12. 1991 , s. 28 .

1.

Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og

administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme

28 . i . 97
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De Europæiske Fællesskabers Tidende

dette direktiv senest den 31 . december 1997. De under
retter straks Kommissionen herom .

Nr. L 25/25

Artikel 3

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offent
liggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Disse love og bestemmelser skal ved vedtagelsen inde
holde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offent

liggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere
regler for denne henvisning fastsættes af medlemsstaterne .
2. Dog kan medlemsstaterne for så vidt angår beskyt
telse af kalve fra den i stk. 1 nævnte dato og under over
holdelse af traktatens almindelige bestemmelser på deres
område opretholde eller indføre strengere bestemmelser
end

dette

direktivs

bestemmelser.

De

underretter

Kommissionen om enhver sådan foranstaltning.

Artikel 4

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne .

Udfærdiget i Bruxelles, den 20 . januar 1997.
På Rådets vegne
J. VAN AARTSEN
Formand

