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Θέμα: Αναφορά 0336/2012 του/της C.R., δανικής ιθαγένειας, σχετικά με τη 
συστηματική κοπή της ουράς των χοιριδίων στη Δανία

1. Περίληψη της αναφοράς

Επικαλούμενος/η την οδηγία 2008/120/ΕΕ του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση 
στοιχειωδών κανόνων για την προστασία των χοίρων, ο αναφέρων / η αναφέρουσα 
διαμαρτύρεται ότι η Δανία παραβαίνει τις ισχύουσες διατάξεις και κόβει άνευ λόγου τις ουρές 
των χοιριδίων στην επικράτειά της. Ο αναφέρων / η αναφέρουσα επισημαίνει ότι η κοπή 
ουράς προκαλεί μεγάλες επιπτώσεις στην καλή διαβίωση των ζώων, καθώς και ότι είναι 
ανεπαρκής η αιτιολόγησή της μέσω προφορικού ισχυρισμού ότι υπάρχει πρόβλημα 
δαγκώματος των ουρών στο σύνολο των ζώων. Ο αναφέρων / η αναφέρουσα ζητεί ως εκ 
τούτου από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να διασφαλίσει ότι θα εισαχθούν σε επίπεδο ΕΕ 
κανόνες που θα καθιστούν απαραίτητη την τεκμηρίωση της ανάγκης κοπής της ουράς και 
ζητεί να παύσει αμέσως η παράνομη συστηματική κοπή ουράς στη Δανία.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 4 Ιουλίου 2012. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 28 Σεπτεμβρίου 2012

Η ορθή εφαρμογή της οδηγίας 2008/120/ΕΚ του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2008, για 
τους στοιχειώδεις κανόνες για την προστασία των χοίρων1, αποτελεί προτεραιότητα της 
Επιτροπής. Η βελτιωμένη εφαρμογή των σχετικών απαιτήσεων της οδηγίας, όπως εκείνη που 
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ορίζει ότι "οι χοίροι πρέπει να έχουν συνεχή πρόσβαση σε επαρκή ποσότητα υλικών, έτσι 
ώστε να μπορούν να τα ψάχνουν και να τα χειρίζονται", έχει ήδη συζητηθεί με τα κράτη μέλη 
στις 26 Μαρτίου 2012. Οι συζητήσεις με τα κράτη μέλη θα συνεχιστούν προκειμένου να 
επιλυθούν τα προβλήματα που ανακύπτουν στην προσπάθεια να βελτιωθεί η εφαρμογή των 
υφισταμένων απαιτήσεων. Εξετάζεται επίσης στο πλαίσιο της στρατηγικής της ΕΕ για την 
προστασία και την καλή διαβίωση των ζώων σειρά άλλων ενεργειών, όπως η παροχή 
εκπαίδευσης επίσημων κτηνιάτρων μέσω του προγράμματος «Καλύτερη κατάρτιση για 
ασφαλέστερα τρόφιμα» και, για το 2013, η θέσπιση από την ΕΕ κατευθυντηρίων γραμμών 
για την προστασία των χοίρων. Αυτές οι κατευθυντήριες γραμμές θα καλύψουν μεταξύ 
άλλων τα ζητήματα της κοπής της ουράς και του εμπλουτισμού του περιβάλλοντος των ζώων. 

Η μέριμνα ως προς την ορθή εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ εξακολουθεί εντούτοις να 
εμπίπτει στο πεδίο ευθύνης του εκάστοτε κράτους μέλους, δηλαδή της Δανίας σε αυτήν την 
περίπτωση. Οι πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει μέχρι στιγμής η Επιτροπή σε σχέση με 
συγκεκριμένα μέτρα και η συνέχιση των προσπαθειών της σε αυτόν τον τομέα αναμένεται να 
συμβάλουν στην διευκόλυνση των ενεργειών των κρατών μελών προκειμένου να μην γίνεται 
συστηματικά η κοπή της ουράς.

Οι λόγοι που εξηγούν γιατί σε ορισμένα κράτη μέλη δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις περί 
εμπλουτισμού του περιβάλλοντος των ζώων είναι πολυσχιδείς. Προσδοκάται ότι τα μη 
νομοθετικά μέτρα που ήδη έχει λάβει η Επιτροπή καθώς και τα πρόσθετα μέτρα που έχουν 
προγραμματιστεί για το 2013 θα συντελέσουν στην καλύτερη αντιμετώπιση των πολυσχιδών 
παραγόντων στους οποίους οφείλεται η μη εφαρμογή. Δεδομένων τούτων, δεν θεωρείται 
σκόπιμη οποιαδήποτε πρόταση τροποποίησης της υφισταμένης νομοθεσίας.

4. Συμπληρωματική απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 30 Οκτωβρίου 2013

Η κοπής της ουράς αποτελεί μια διαδεδομένη πρακτική στην ΕΕ. Το γεγονός της τόσο 
ευρείας διάδοσής της οδηγεί στο συμπέρασμα ότι πρόκειται για πάγια τακτική και ότι άρα 
παραβιάζει τις διατάξεις της οδηγίας 2008/120/ΕΚ του Συμβουλίου, Παράρτημα Ι, κεφάλαιο 
Ι, παράγραφος 8. 

Η Επιτροπή δεν πιστεύει ότι η διαδικασία επί παραβάσει αποτελεί το πλέον αποτελεσματικό 
μέσο για να βελτιωθεί ο βαθμός συμμόρφωσης με τις εν λόγω διατάξεις. Η διάρθρωση του 
κλάδου, στο πλαίσιο του οποίου οι αγοραπωλησίες χοιριδίων πραγματοποιούνται 
διασυνοριακά, καθιστά δύσκολη τη συγκέντρωση αποδείξεων σχετικά με το αν οι ουρές των 
χοιριδίων κόβονται συστηματικά και χωρίς λόγο. Τούτο δε συμβαίνει διότι εξαρτάται από 
πολλούς παράγοντες η κατά περίπτωση απόφαση για το ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος 
αποφυγής του δαγκώματος της ουράς στα εκτροφεία πάχυνσης. Εάν τα εκτροφεία πάχυνσης 
δεν βρίσκονται στην περιοχή αρμοδιότητας της υπηρεσίας ελέγχου που επιτηρεί τα 
χοιροτροφεία, τότε η προσπάθεια αξιολόγησης των προαναφερθέντων παραγόντων 
περιπλέκεται πολύ. 

Οι νομικές απαιτήσεις, όπως καθορίζονται στην οδηγία 2008/120/ΕΚ1, είναι αρκούντως 
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σαφείς. Η Επιτροπή δεν πιστεύει ότι η τροποποίηση του κειμένου της νομικής πράξης, π.χ. 
μέσω της μετατόπισης του βάρους της απόδειξης στον αγοραστή, θα βελτίωνε απαραίτητα 
την κατάσταση. Το καλύτερο που μπορεί να γίνει είναι η πλαισίωση των εν λόγω απαιτήσεων 
από κατευθυντήριες γραμμές που θα διευκολύνουν την εναρμονισμένη εφαρμογή των 
διατάξεων στα κράτη μέλη μέσω της αντιμετώπισης, μεταξύ άλλων, του ζητήματος των 
διασυνοριακών αγοραπωλησιών. 

Πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι η προτεινόμενη τροποποίηση του κανονισμού για τη 
διενέργεια επισήμων ελέγχων (κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 882/2004), εφόσον εγκριθεί, θα 
παράσχει από μόνη της πρόσθετα μέσα ενίσχυσης της επιβολής του νόμου στα κράτη μέλη. 
Επιπλέον, βασιζόμενη στην στρατηγική της ΕΕ για την περίοδο 2012-20151, η Επιτροπή 
εξετάζει το ενδεχόμενο να καταθέσει πρόταση νόμου-πλαίσιο για την καλή διαβίωση των 
ζώων, το οποίο θα θεσπίζει ενδεχομένως ειδικούς δείκτες καλής διαβίωσης και λοιπά μέσα 
για μια βελτιωμένη εφαρμογή των κανόνων περί καλής διαβίωσης των ζώων.  Στους δείκτες 
αυτούς ενδέχεται να περιλαμβάνεται η παρουσία ή απουσία ουράς σε χοίρους σε ορισμένα 
στάδια της παραγωγής. Για τους λόγους αυτούς , κρίνεται μάλλον πρόωρη η υποβολή σχεδίου 
νόμου με την οποία θα επιβαρύνεται ο αγοραστής με το βάρος της απόδειξης.

Στην παρούσα φάση, η Επιτροπή προτιμά να δώσει προτεραιότητα στις αναφερθείσες 
κατευθυντήριες γραμμές και στις μεθόδους e-learning (ηλεκτρονικής μάθησης).  Το 
πρόγραμμα WelNet2 της ΕΕ διαμορφώνει μια διαδραστική πλατφόρμα ηλεκτρονικής 
μάθησης με την οποία προωθείται ένας αυξημένος βαθμός γνώσης σχετικά με τα ζητήματα 
του υλικού για απασχόληση των χοίρων και της αποφυγής της κοπής της ουράς. Παράλληλα, 
η Επιτροπή εργάζεται για την εκπόνηση κατευθυντηρίων γραμμών και λοιπών πρακτικών 
εργαλείων με σκοπό την βελτίωση του βαθμού συμμόρφωσης.

Συμπεράσματα

Σε αυτό το στάδιο, η Επιτροπή δεν πιστεύει ότι η διαδικασία επί παραβάσει αποτελεί το 
πλέον αποτελεσματικό μέσο για να βελτιωθεί ο βαθμός συμμόρφωσης με την οδηγία 
2008/120/ΕΚ του Συμβουλίου. Η Επιτροπή δεν διαθέτει πρόταση τροποποίησης της 
ισχύουσας νομοθεσίας για την καλή διαβίωση των ζώων. Σε συνάρτηση με τις προσπάθειες 
διαμόρφωσης ενός ενδεχόμενου μελλοντικού νόμου-πλαίσιο περί καλής διαβίωσης των 
ζώων, θα εξεταστεί με ποιον τρόπο θα βοηθηθούν αποτελεσματικότερα τα κράτη μέλη στην 
προσπάθειά τους να εφαρμόσουν την νομοθεσία της Ένωσης. Προτεραιότητα θα δοθεί στην 
εκπόνηση κατευθυντηρίων γραμμών και μεθόδων e-learning.

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

2 http://www.euwelnet.eu/euwelnet


