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BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE
van 17 december 1999
houdende vaststelling van minimumvereisten voor de controle van bedrĳven waar dieren worden
gehouden voor landbouwdoeleinden
(kennisgeving geschied onder nummer C(1999) 4534)
(Voor de EER relevante tekst)

(2000/50/EG)
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

Gelet op Richtlĳn 98/58/EG van de Raad van 20 juli 1998
inzake de bescherming van voor landbouwdoeleinden
gehouden dieren (1), en met name op artikel 6, lid 3,

1.
De lidstaten leggen aan de Commissie een rapport voor
met de resultaten van de controles die zĳn verricht op het
gebied van de bescherming van voor landbouwdoeleinden
gehouden dieren.

Overwegende hetgeen volgt:

2.
Overeenkomstig artikel 6, lid 3, van Richtlĳn 98/58/EG,
moet het rapport de in de bĳlage bedoelde gegevens bevatten.

(1)

(2)

(3)

(4)

De lidstaten moeten de Commissie rapporten overleggen
over de op grond van artikel 6 van Richtlĳn 98/58/EG
vereiste controles.
De presentatie, de inhoud en de toezendingsfrequentie
van de door de lidstaten in te dienen controlerapporten
moeten worden geharmoniseerd en het is belangrĳk dat
gegevens worden verzameld zowel over het aantal
controles als over de kwaliteit ervan, teneinde te kunnen
nagaan of de naleving van Richtlĳn 98/58/EG in de
lidstaten gegarandeerd is.
Uitgande van de resultaten van die controles legt de
Commissie, op grond van artikel 6, lid 2, van Richtlĳn
98/58/EG, specifieke overzichtsrapporten voor aan het
Permanent Veterinair Comité.
De in deze beschikking vervatte maatregelen zĳn in
overeenstemming met het advies van het Permanent
Veterinair Comité,

(1) PB L 221 van 8.8.1998, blz. 23.

Artikel 2
Het rapport moet om de twee jaar bĳ de Commissie worden
ingediend, uiterlĳk op de laatste werkdag van april en voor het
eerst uiterlĳk op 30 april 2002.
Artikel 3
Deze beschikking treedt in werking op 1 januari 2000.
Artikel 4
Deze beschikking is gericht tot de lidstaten.
Gedaan te Brussel, 17 december 1999.
Voor de Commissie
David BYRNE

Lid van de Commissie
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BĲLAGE
1. Diersoort of -categorie
— Kalveren
— Varkens
— Legkippen

25. 1. 2000

2. Tabel inzake de voor elke diersoort en -categorie vereiste gegevens op basis van de bĳlage bĳ Richtlĳn
98/58/EG van de Raad

VOOR ELKE DIERSOORT EN -CATEGORIE VEREISTE GEGEVENS
LIDSTAAT:

Jaar:

Diersoort en -categorie:
L Kalveren
L Varkens
L Legkippen
Aantal bedrijven:

Aantal controles/
gemiddeld: . . . . . . . . . . . . . .
Aantal gevallen waarin
gerechtelijke stappen
zijn ondernomen

Aard van de overtredingen en aantal

Voorschrift

Definitie
(volgens Richtlijn 98/58/EG)

Personeel

De dieren moeten worden verzorgd door een voldoende aantal personen, die over de nodige
kennis beschikken.

Controles

Dieren moeten ten minste één keer per dag worden gecontroleerd.

Totaal
aantal

Advies

Andere
sanctie

Er moet voldoende verlichting zijn voor een grondige controle van de dieren op elk
willekeurig tijdstip.
Dieren die ziek of gewond lijken, moeten onmiddellijk op passende wijze worden verzorgd.
Indien nodig moeten zieke of gewonde dieren worden afgezonderd in een passend onderkomen.
Bijhouden
van een
register

De eigenaar of houder van de dieren moet een register bijhouden van de verstrekte medische
zorg en het bij iedere controle geconstateerde aantal sterfgevallen. Het register moet ten
minste drie jaar worden bewaard.

Bewegingsvrijheid

De bewegingsvrijheid van het dier mag niet zo worden beperkt dat onnodig lijden of letsel
wordt veroorzaakt.

Gebouwen

Materialen en uitrusting waarmee de dieren in aanraking kunnen komen, mogen niet schadelijk zijn voor de dieren.
Geen scherpe randen of uitsteeksels.
De luchtcirculatie, het stofgehalte van de lucht, de temperatuur, de relatieve luchtvochtigheid
en de gasconcentraties moeten binnen zodanige grenzen worden gehouden dat zij niet
schadelijk zijn voor de dieren.
In gebouwen gehouden dieren mogen niet voortdurend in het duister worden gehouden en
moeten de nodige rust krijgen.

Apparatuur

Indien gezondheid en welzijn van de dieren afhankelijk zijn van een kunstmatig ventilatiesysteem, moet dat voorzien zijn van een passend noodsysteem waarmee voldoende verse lucht
kan worden aangevoerd om de gezondheid en het welzijn van de dieren te waarborgen als
het hoofdsysteem uitvalt, en er moet een alarmsysteem zijn dat in dat geval in werking treedt.

Voeder en
andere
stoffen

Behalve stoffen voor therapeutische of profylactische doeleinden, dan wel zoötechnische
behandeling zoals bepaald in artikel 1, lid 2, onder c), van Richtlijn 96/22/EG (1), mogen geen
stoffen aan een dier worden toegediend, tenzij uit wetenschappelijke studies naar het welzijn
van dieren of uit de ervaring is gebleken dat de stof niet schadelijk is voor de gezondheid of
het welzijn van het dier.

Verminkingen
Fokmethoden

Verwijzing naar de nationale wetgeving.
Er mogen geen natuurlijke of kunstmatige fokmethoden worden toegepast die de betrokken
dieren pijn of letsel toebrengen of kunnen toebrengen.
Dit voorschrift sluit niet bepaalde handelingen uit die een uiterst gering of kortstondig lijden
of letsel kunnen berokkenen, of een ingreep kunnen vergen die vermoedelijk geen blijvend
letsel veroorzaakt, indien zulks volgens de nationale voorschriften is toegestaan.

(1) Richtlijn 96/22/EG van de Raad van 29 april 1996 betreffende het verbod op het gebruik, in de veehouderij, van bepaalde stoffen met hormonale werking
en van bepaalde stoffen met thyreostatische werking, alsmede van bèta-agonisten (PB L 125 van 23.5.1996, blz. 3).

