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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0336/2012, внесена от C.R., с датско гражданство, относно честата 
практика в Дания да се реже опашката на прасетата

1. Резюме на петицията

Позовавайки се на Директива 2008/120/ЕО на Съвета относно определяне на 
минималните стандарти за защита на свинете, вносителят на петицията изказва 
съжалението си, че в Дания не се спазват действащите разпоредби и безпричинно се 
реже опашката на прасетата. Вносителят на петицията подчертава, че отрязването на 
опашката има сериозни последици за хуманното отношение към животните и че за да 
се оправдае тази практика, не е достатъчно да се обяви публично, че опашката на това 
животно създава проблеми. Затова вносителят моли Европейския парламент да се 
погрижи за въвеждането на европейски норми, изискващи документиране на 
необходимостта от отрязване на опашката, и незабавно да бъде прекратено незаконното 
отрязване на опашката на прасетата, което е разпространена практика в Дания.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 4 юли 2012 г. Комисията е приканена да предостави сведения 
(член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 28 септември 2012 г.

Правилното прилагане на Директива 2008/120/ЕО на Съвета от 18 декември 2008 
година относно определяне на минималните стандарти за защита на свинете1 е 
приоритет на Комисията. Подобряването на изпълнението на съответните изисквания в 
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директивата, като предоставяне на свинете на „достъп до достатъчно количество 
материали, позволяващи характерните за тях дейности“, вече беше обсъдено с 
държавите членки на 26 март 2012 г. Обсъжданията с държавите членки ще продължат 
в рамките на усилия за разглеждане на въпроса за по-добро изпълнение на настоящите 
изисквания. В допълнение са предвидени редица други мерки в рамките на стратегия на 
ЕС за хуманно отношение към животните, например предоставяне на обучение за 
ветеринари чрез програмата „По-добро обучение за по-безопасни храни“, и издаване 
през 2013 г. на насоки на ЕС относно защитата на прасетата. Посочените насоки ще 
обхванат, наред с другото, въпросите за рязането на опашките и предоставянето на 
материали за обогатяване.

Все пак държавите членки, в случая Дания, са отговорни за осигуряването на 
правилното прилагане на законодателството на ЕС. Мерките, които Комисията вече 
предприе и ще продължава да приема, следва да помогнат за улесняване на работата в 
държавите членки за гарантиране, че опашките на свинете не се режат редовно.

Причините за липса на прилагане в някои държави членки на разпоредбата за 
материалите за обогатяване, се дължат на различни фактори. Вече предприетите от 
Комисията незаконодателни мерки и допълнителните мерки, планирани за 2013 г. ще 
могат по-добре да разгледат различните фактори, на които се дължи липсата на 
прилагане. С оглед на описаните стъпки, не е целесъобразно да се предлага изменение 
на действащото законодателство.

4. Допълнителен отговор на Комисията, получен на 30 октомври 2013 г.

Отрязването на опашката е широко разпространена практика в ЕС. Фактът, че 
отрязването е широко разпространено води до заключението, че това се извършва 
рутинно и в нарушение на глава І, точка 8 от приложение І на Директива 2008/120/ЕО.

Комисията не счита, че производство по установяване на неизпълнение на задължения 
би било най-подходящият инструмент за подобряване на съответствието. Структурата 
на индустрията, осъществяваща продажбата на опашки на прасета отвъд граница 
затруднява събирането на доказателства в подкрепа на твърдението, че опашките се 
режат неоснователно и рутинно. Причина за това е, че вземането на решение по всеки 
отделен случай относно начина, по който да се избегне отрязването на опашки в 
стопанства за угояване на прасета, зависи от много фактори. Ако стопанствата за 
угояване на прасета не попадат в района на службата, контролираща стопанствата за 
отглеждане на прасета, оценката на тези фактори се превръща в сложна задача.

Установените в Директива 2008/120/EО1 на Съвета законодателни изисквания са 
достатъчно ясни и Комисията смита, че изменението на правния текст, например чрез 
преместването на доказателствената тежест върху купувача няма непременно да 
подобри положението. Вместо това, с по-голям успех те могат да бъдат допълнени с 
насоки, които улесняват хармонизираното прилагане в държавите членки, като наред с 
другото, засягат въпроса с трансграничните продажби.
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Следва да се отбележи, че ако бъде прието предложеното изменение на Регламента 
относно официалния контрол (Регламент (ЕО) № 882/2004) ще предостави 
самостоятелни допълнителни инструменти за укрепване на прилагането в държавите 
членки. Освен това, въз основа на Стратегията на ЕС 2012 – 2015 г.1, Комисията 
обмисля да предложи рамково законодателство относно хуманното отношение към 
животните, което може да въведе специфични показатели за отчитане на хуманното 
отношение към животните и други инструменти за подобряване на прилагането на 
правилата относно хуманното отношение към животните. Посочените показатели могат 
да включват присъствието или отсъствието на опашки на свине на определени 
производствени равнища. Следователно е прибързано да се представят правни текстове 
за преместване на доказателствената тежест върху купувача.

Към момента Комисията предпочита да отдаде приоритет на посочените насоки и на 
инструментите за електронно обучение. Проектът на ЕС WelNet2 разработва 
интерактивен инструмент за електронно обучение, които да насърчи повишаване на 
знанията по теми, свързани с хранилките и поилките, както и избягване на отрязването 
на опашките. Паралелно Комисията разработва насоки и други практически 
инструменти, чиято цел също е подобряване на степента на съответствие.

Заключение

Към момента Комисията не счита, че производството по установяване на неизпълнение 
на задължения представлява най-ефективният инструмент за подобряване на 
съответствието с Директива 2008/120/ЕО на Съвета. Комисията не предлага изменение 
на действащото законодателство в областта на хуманното отношение към животните. 
Във връзка с работата по евентуално рамково законодателство в областта на хуманното 
отношение към животните ще се разгледат други пътища за оказване на помощ за 
държавите членки в усилията им да прилагат законодателството на Съюза. Ще бъде 
отдаден приоритет на разработването на насоки и инструменти за електронно обучение.

                                               
1 http://ec.europa.eu/food/animal/welfare/actionplan/actionplan_en.htm
2 http://www.euwelnet.eu/euwelnet


