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1. Sammendrag

Under henvisning til Rådets direktiv 2008/120/EF om fastsættelse af mindstekrav med hensyn 
til beskyttelse af svin påklager andrageren, at Danmark misligholder de gældende 
bestemmelser og uden grund klipper halerne af de danske smågrise. Andrageren påpeger, at 
halekupering har store velfærdsmæssige konsekvenser for dyrene, og at det ikke bør være nok 
at begrunde halekuperingen ved mundtligt at erklære, at der er et halebidsproblem i 
bestanden. Andrageren anmoder derfor Europa-Parlamentet om at sikre, at der indføres EU-
regler om, at behovet for halekupering skal dokumenteres, samtidig med at der omgående 
sættes en stopper for ulovlig rutinemæssig halekupering i Danmark.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 4. juli 2012). Kommissionen 
anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 28. september 2012

"Korrekt håndhævelse af Rådets direktiv 2008/120/EF af 18. december 2008 om fastsættelse 
af mindstekrav med hensyn til beskyttelse af svin1 er et prioriteret anliggende for 
Kommissionen. Den 26. marts 2012 blev det allerede drøftet med medlemsstaterne, hvordan 
man kan forbedre håndhævelsen af de relevante krav i dette direktiv, som f.eks. at svin skal 
have "adgang til en tilstrækkelig mængde materiale, som de på rette vis kan undersøge og 

                                               
1 EUT L 47 af 18.2.2009, s. 5.
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rode i". Drøftelserne med medlemsstaterne vil fortsætte i et forsøg på at tackle spørgsmålet 
om bedre håndhævelse af de nuværende krav. Flere andre foranstaltninger er desuden planlagt 
inden for rammerne af EU-strategien om dyrevelfærd, f.eks. efteruddannelse af 
embedsdyrlæger via programmet Bedre uddannelse – større fødevaresikkerhed og i 2013 
udstedelse af EU-retningslinjer om beskyttelse af svin. Disse retningslinjer vil bl.a. omfatte 
spørgsmålene om halekupering og adgang til materiale, som svinene kan undersøge og rode i. 

Det er dog medlemsstaternes – og i dette tilfælde Danmarks – ansvar at sikre en korrekt 
håndhævelse af EU-lovgivningen. De foranstaltninger, som Kommissionen allerede har 
iværksat og fortsat vil træffe, skal bidrage til at lette medlemsstaternes arbejde med at sikre, at 
svins haler ikke rutinemæssigt kuperes.

Der er mange forskellige årsager til den manglende gennemførelse i nogle medlemsstater af 
bestemmelsen om, at svin skal have adgang til materiale til at undersøge og rode i. De ikke-
lovgivningsmæssige foranstaltninger, som Kommissionen allerede har truffet, og de 
yderligere foranstaltninger, der er planlagt i 2013, vil bedre kunne tage hånd om de mange 
forskellige årsager til den manglende gennemførelse. På baggrund af disse skridt er det ikke 
hensigtsmæssigt at foreslå en ændring af den gældende lovgivning."

4. Kommissionens supplerende svar, modtaget den 30. oktober 2013

"Halekupering praktiseres i vid udstrækning i EU. Den kendsgerning, at det praktiseres i så 
bred udstrækning, fører til den konklusion, at det foregår rutinemæssigt og således 
tilsidesætter Rådets direktiv 2008/120/EF, bilag I, kapitel I, stk. 8.  

Kommissionen antager ikke, at overtrædelsesprocedurer ville være det mest effektive 
instrument til at styrke overholdelsen.   Strukturen i erhvervslivet, hvor smågrise sælges på 
tværs af grænserne, gør det vanskeligt at tilvejebringe dokumentation for, at haler kuperes 
uberettiget og rutinemæssigt. Dette skyldes, at det afhænger af mange faktorer, som der i 
hvert enkelt tilfælde skal træffes afgørelse om med henblik på, hvordan halebid kan undgås i 
opfedningsbedrifterne. Hvis opfedningsbedrifter ikke indgår i gruppen under den 
kontrolmyndighed, som kontrollerer opdrætningsbedrifterne, vanskeliggøres evalueringen af 
disse faktorer. 

De lovgivningsmæssige krav, som er fastsat ved Rådets direktiv 2008/120/EF1, er ganske 
entydige, og Kommissionen er af den holdning, at det ikke nødvendigvis ville forbedre 
situationen, hvis man ændrer retsakten ved f.eks. at ændre bevisbyrden til køberen.   De kan 
derimod bedre suppleres af retningslinjer, som letter en harmoniseret håndhævelse i 
medlemsstaterne ved blandt andet at tage hånd om det grænseoverskridende salgsproblem. 

Det bør bemærkes, at den foreslåede ændring af kontrolforordningen (forordning (EF) nr. 
882/2004), såfremt den vedtages, i sig selv vil stille yderligere instrumenter til rådighed til at 
styrke håndhævelsen i medlemsstaterne. På grundlag af EU's strategi for 2012-20152

overvejer Kommissionen desuden at foreslå en rammelovgivning om dyrevelfærd, i 

                                               
1 EUT L 47 af 18.2.2009, s. 5.
2 http://ec.europa.eu/food/animal/welfare/actionplan/actionplan_en.htm
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forbindelse med hvilken der kan indføres specifikke velfærdsindikatorer og andre værktøjer til 
at forbedre gennemførelsen af bestemmelser om dyrevelfærd. Sådanne indikatorer kan 
omfatte tilstedeværelsen eller den manglende tilstedeværelse af svins haler på visse 
produktionsniveauer. Det er derfor for tidligt at forelægge en retsakt, der vender bevisbyrden 
om på køberen.  

På dette stadie foretrækker Kommissionen at prioritere de nævnte retningslinjer og virtuelle 
læringsværktøjer.  I forbindelse med projektet EU WelNet1 er der ved at blive udviklet et 
interaktivt virtuelt læringsværktøj, som vil fremme viden om emnerne rodemateriale og 
forebyggelse af halekupering.  Kommissionen arbejder parallelt med retningslinjer og andre 
praktiske værktøjer med det formål fortsat at forbedre graden af overholdelse. 

Konklusion

På dette stadie tager Kommissionen ikke overtrædelsesprocedurer i betragtning som det mest 
effektive instrument til at forbedre overholdelsen af Rådets direktiv 2008/120/EF.  
Kommissionen foreslår, at den gældende lovgivning om dyrevelfærd ikke ændres. I 
forbindelse med arbejdet med en eventuel rammelovgivning om dyrevelfærd vil der blive 
overvejet mere effektive metoder til at hjælpe medlemsstaterne i deres bestræbelser på at 
håndhæve EU-lovgivningen. Der vil blive lagt vægt på udviklingen af retningslinjer og 
virtuelle læringsværktøjer.”

                                               
1 http://www.euwelnet.eu/euwelnet


