
RICHTLIJN 2001/93/EG VAN DE COMMISSIE

van 9 november 2001

houdende wijziging van Richtlijn 91/630/EEG tot vaststelling van minimumnormen ter
bescherming van varkens

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeen-
schap,

Gelet op Richtlijn 91/630/EEG van de Raad van 19 november
1991 tot vaststelling van minimumnormen ter bescherming
van varkens (1), zoals gewijzigd, en met name op artikel 5,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Krachtens artikel 6 van Richtlijn 91/630/EEG heeft het
Wetenschappelijk Comité voor de gezondheid en het
welzijn van dieren op 30 september 1997 advies uit-
gebracht over het welzijn van varkens in intensieve hou-
derijsystemen.

(2) Bij Richtlijn 98/58/EG van de Raad van 20 juli 1998
inzake de bescherming van voor landbouwdoeleinden
gehouden dieren (2), die is opgesteld op basis van de
Europese Overeenkomst inzake de bescherming van
landbouwhuisdieren, zijn voor alle gekweekte dieren
communautaire voorschriften vastgesteld met betrekking
tot de huisvesting van de dieren, isolatie, verwarming en
verluchting, en keuring van de voorzieningen en van de
dieren zelf. Meer gedetailleerde voorschriften ter zake
moeten worden vastgesteld in de bijlage bij Richtlijn
91/630/EEG.

(3) Als varkens in een groep worden gehouden, dienen pas-
sende beheersmaatregelen ter bescherming van de dieren
te worden getroffen om hun welzijn te bevorderen.

(4) Het couperen van de staart en het knippen en vijlen van
tanden veroorzaken bij de varkens vaak onmiddellijke
pijn en in enkele gevallen langdurige pijn. Castratie ver-
oorzaakt meestal langdurige pijn die nog groter is wan-
neer er weefsel wordt gescheurd. Dergelijke praktijken
tasten derhalve het welzijn van de varkens aan, vooral
wanneer zij worden toegepast door onbekwame en
onervaren personen. Bijgevolg moeten regels worden
vastgesteld om een goede toepassing te garanderen.

(5) In bovengenoemd rapport van het Wetenschappelijk
Comité voor de gezondheid en het welzijn van dieren
werd aanbevolen om, in verband met het welzijn van de
dieren, de biggen niet te spenen voordat zij 28 dagen

oud zijn, tenzij de gezondheid van de zeug of van de
biggen anders in het gedrang komt of indien vroeger
spenen gezonder is voor de biggen.

(6) De in deze richtlijn vervatte maatregelen zijn in overeen-
stemming met het advies van het Permanent Veterinair
Comité,

HEEFT DE VOLGENDE RICHTLYN VASTGESTELD:

Artikel 1

De bijlage bij Richtlijn 91/630/EG wordt vervangen door de
bijlage bij de onderhavige richtlijn.

Artikel 2

De lidstaten doen de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke
bepalingen in werking treden om uiterlijk op 1 januari 2003
aan deze richtlijn te voldoen. Zij stellen de Commissie daarvan
onverwijld in kennis.

Wanneer de lidstaten deze bepalingen aannemen, wordt in die
bepalingen naar de onderhavige richtlijn verwezen of wordt
hiernaar verwezen bij de officiële bekendmaking van die bepa-
lingen. De regels voor deze verwijzing worden vastgesteld door
de lidstaten.

Artikel 3

Deze richtlijn treedt in werking op de twintigste dag volgende
op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Euro-
pese Gemeenschappen.

Artikel 4

Deze richtlijn is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 9 november 2001.

Voor de Commissie
David BYRNE

Lid van de Commissie

(1) PB L 340 van 11.12.1991, blz. 33.
(2) PB L 221 van 8.8.1998, blz. 23.
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BIJLAGE

HOOFDSTUK I

ALGEMENE VOORWAARDEN

Onverminderd de relevante bepalingen van de bijlage bij Richtlijn 98/58/EG gelden de volgende voorschriften:

1. In het gedeelte van het gebouw waar varkens worden gehouden, moet een continu geluidsniveau van 85 dBA of
hoger worden vermeden. Constant of plotseling lawaai moet worden vermeden.

2. In de ruimten waar varkens worden gehouden, moet de lichtintensiteit ten minste 40 lux bedragen gedurende ten
minste 8 uur per dag.

3. De varkensstallen moeten zo zijn gebouwd dat de varkens:

� toegang hebben tot een schone ligruimte met een comfortabele afwerking en temperatuur en met een adequate
waterafvoer, waar alle dieren tegelijk kunnen liggen,

� kunnen rusten en normaal kunnen opstaan,

� andere varkens kunnen zien; in de laatste week vóór het werpen en tijdens het werpen mogen zeugen en gel-
ten evenwel uit het zicht van soortgenoten worden gehouden.

4. In afwijking van artikel 3, punt 5, moeten de varkens permanent kunnen beschikken over voldoende materiaal om
te onderzoeken en mee te spelen, bv. stro, hooi, hout, zaagsel, compost van champignons, turf of een mengsel
daarvan, voorzover de gezondheid van de dieren daardoor niet in gevaar komt.

5. De vloeren moeten effen maar niet glibberig zijn om te voorkomen dat de dieren zich verwonden, en moeten zo
zijn ontworpen, gebouwd en onderhouden dat zij bij de dieren geen letsels of pijn veroorzaken. Zij moeten aange-
past zijn aan het gewicht en de grootte van de dieren en moeten, wanneer geen strooisel wordt verstrekt, een ste-
vig, vlak en stabiel oppervlak vormen.

6. Alle varkens moeten ten minste eenmaal per dag worden gevoederd. Wanneer varkens in groep worden gevoederd
en niet ad libitum of via een automatisch individueel voedersysteem, moeten zij allemaal tegelijk kunnen eten.

7. Varkens van meer dan twee weken oud moeten permanent over voldoende vers water kunnen beschikken.

8. Alle ingrepen die geen therapeutisch of diagnostisch doel dienen en geen verband houden met het merken van de
varkens overeenkomstig de terzake geldende wetgeving, en die resulteren in de beschadiging of het verlies van een
gevoelig deel van het lichaam of in een wijziging van de botstructuur, zijn verboden, met uitzondering van:

� het door vijlen of knippen uniform verkleinen van de hoektanden van biggen tot de leeftijd van zeven dagen,
mits de tanden glad en intact blijven; de slagtanden van beren mogen worden ingekort om verwondingen bij
andere dieren te voorkomen of om veiligheidsredenen;

� het couperen van een deel van de staart;

� het castreren van mannelijke varkens op een andere wijze dan door het scheuren van weefsel;

� het aanbrengen van neusringen, zij het uitsluitend bij varkens in houderijsystemen met vrije uitloop en met
inachtneming van de nationale wetgeving.

Het couperen van staarten en het verkleinen van de hoektanden mogen niet als routinemaatregel worden uit-
gevoerd, maar alleen wanneer bepaalde kwetsuren van spenen bij zeugen of van oren en staarten bij andere varkens
zijn geconstateerd. Vóórdat tot deze ingrepen wordt besloten, moeten maatregelen worden getroffen om staartbijten
en andere gedragsstoornissen te voorkomen, de omgeving en de varkensdichtheid in aanmerking genomen. Hiertoe
moeten ontoereikende omgevingsfactoren of beheerssystemen worden aangepast.

De hierboven beschreven ingrepen mogen alleen worden uitgevoerd door een dierenarts of een persoon die de in
artikel 5 van Richtlijn 91/630/EEG bedoelde opleiding heeft gekregen en die ervaren is in het uitvoeren van deze
ingrepen met adequate hulpmiddelen en onder hygiënische omstandigheden. Het castreren en het couperen van de
staart bij dieren die ouder zijn dan zeven dagen, zijn alleen toegestaan als de ingrepen onder anesthesie en met aan-
vullende langdurige analgesie worden uitgevoerd door een dierenarts.
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HOOFDSTUK II

BIJZONDERE VOORSCHRIFTEN VOOR DE VERSCHILLENDE CATEGORIEËN VARKENS

A. BEREN

De berenhokken moeten zo gelegen en gebouwd zijn dat de beer zich kan omdraaien en de andere varkens kan
horen, ruiken en zien. Verder moet een volwassen beer over een vrije vloeroppervlakte van ten minste 6 m2 kun-
nen beschikken.

Wanneer het hok tevens wordt gebruikt voor het dekken, moet een volwassen beer over een vrije vloeroppervlakte
van ten minste 10 m2 kunnen beschikken en moet het hok volledig vrij zijn van obstakels. Met ingang van 1
januari 2003 is deze bepaling van toepassing op alle bedrijven die na deze datum nieuw worden gebouwd, worden
verbouwd of voor het eerst in gebruik worden genomen; met ingang van 1 januari 2005 is deze bepaling van toe-
passing op alle bedrijven.

B. ZEUGEN EN GELTEN

1. Er moeten maatregelen worden getroffen om de agressie in groepen zoveel mogelijk te beperken.

2. Drachtige zeugen en gelten moeten zo nodig tegen uitwendige en inwendige parasieten worden behandeld.
Drachtige zeugen en gelten moeten, voordat zij in het kraamhok worden gebracht, grondig worden schoon-
gemaakt.

3. In de laatste week vóór het werpen moeten zeugen en gelten over voldoende en adequaat nestmateriaal kunnen
beschikken, tenzij zulks met de op het bedrijf gebruikte mengmestmethode technisch niet uitvoerbaar is.

4. Achter de zeug of gelt moet een vrije ruimte zijn om het natuurlijke of begeleide werpen te vergemakkelijken.

5. Kraamhokken waarin de zeugen zich vrij kunnen bewegen, moeten voorzien zijn van een bescherming voor
de biggen, bv. een zeugenbeugel.

C. BIGGEN

1. Een deel van de totale vloeroppervlakte dat groot genoeg is om alle dieren tegelijk te laten rusten, moet bestaan
uit een dichte vloer of een mat, of moet worden voorzien van stro of ander geschikt materiaal.

2. Wanneer een kraamkooi wordt gebruikt, moeten de biggen voldoende ruimte hebben om ongehinderd
gezoogd te kunnen worden.

3. Biggen mogen niet worden gespeend voordat zij 28 dagen oud zijn, tenzij het welzijn of de gezondheid van de
zeug of van de biggen anders in het gedrang komen. Biggen mogen evenwel ten hoogste zeven dagen vroeger
worden gespeend wanneer zij naar gespecialiseerde voorzieningen worden gebracht die volledig worden leeg-
gemaakt en grondig worden gereinigd en ontsmet vóórdat een nieuwe groep wordt binnengebracht en die
gescheiden zijn van de voorzieningen waar zeugen worden gehouden, dit alles om het overdragen van ziekten
op de biggen zo veel mogelijk te beperken.

D. GESPEENDE BIGGEN EN OPFOKVARKENS

1. Als varkens in groep worden gehouden, moeten maatregelen worden genomen om van het normale gedrag
afwijkende gevechten te voorkomen.

2. De dieren moeten worden gehouden in groepen waaraan zo weinig mogelijk dieren mogen worden toege-
voegd. Als dieren aan een andere groep moeten worden toegevoegd, moet dit zo vlug mogelijk na de geboorte
gebeuren, bij voorkeur vóór of anders ten hoogste één week na het spenen. Als varkens aan een groep moeten
worden toegevoegd, moeten zij voldoende mogelijkheden hebben om aan de andere varkens te ontsnappen en
zich voor hen te verbergen.

3. Bij tekenen van ernstige gevechten moeten de oorzaken hiervan onmiddellijk worden onderzocht en moeten
passende maatregelen worden genomen, zoals het eventueel verstrekken van stro aan de dieren of van ander
materiaal om te onderzoeken. Dieren die worden bedreigd of bijzonder agressieve dieren moeten van de groep
worden gescheiden.

4. Het gebruik van kalmeermiddelen om het toevoegen van dieren aan een groep te vergemakkelijken, is alleen
toegestaan in uitzonderlijke gevallen en na raadpleging van een dierenarts.
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