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1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója a sertések védelmére vonatkozó minimumkövetelmények 
megállapításáról szóló 2008/120/EK tanácsi irányelvre hivatkozva kifogásolja, hogy 
Dániában megsértik a hatályos rendelkezéseket, és ok nélkül megkurtítják a dán malacok 
farkát. A petíció benyújtója rámutat, hogy a farokkurtítás súlyos hatásokkal jár az állatok 
jólétére nézve, és ezért a farokkurtítás indoklására nem lehet elegendő egy szóbeli nyilatkozat 
arra vonatkozóan, hogy farokrágási probléma van az állományban. A petíció benyújtója ezért 
arra kéri az Európai Parlamentet, hogy vezessen be olyan közösségi szabályokat, amelyek 
kötelezővé teszik a farokkurtítás szükségességének dokumentálását, ugyanakkor azt kéri, 
hogy haladéktalanul vessenek véget Dániában a rutinszerű farokkurtítás törvénytelen 
gyakorlatának.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2012. július 4. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2012. szeptember 28.

„A sertések védelmére vonatkozó minimumkövetelmények megállapításáról szóló 
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2008/120/EK tanácsi irányelv”1 megfelelő alkalmazását a Bizottság prioritásnak tekinti. A 
nevezett irányelvben foglalt lényegi rendelkezések végrehajtásának javítása – többek között 
annak biztosítása tekintetében is, hogy „a sertéseknek hozzá kell férniük a fürkésző és 
manipulációs tevékenységekhez szükséges, elegendő mennyiségű, a sertések egészségére nem 
ártalmas anyaghoz” már 2012. március 26-án a tagállamokkal folytatott vita tárgyát képezte. 
A tagállamokkal folytatott megbeszélések a meglévő rendelkezések jobb végrehajtásának 
megoldására irányuló erőfeszítések szellemében továbbra is folytatódni fognak. Emellett az 
uniós állatjóléti stratégia részeként számos más intézkedést is tervbe vettek, például a „jobb 
képzés a biztonságosabb élelmiszerekért” program keretében felkészítik a hatósági 
állatorvosokat, valamint 2013-ban uniós irányvonalak születnek majd a sertések védelméről. 
Ezen irányvonalak egyebek mellett kiterjednek majd a farokkurtítással és a gazdag tápértékű 
anyagok biztosításával kapcsolatos kérdésekre is. 

Az uniós jogszabályozás megfelelő végrehajtásának biztosítása ugyanakkor a tagállamok – a 
szóban forgó esetben Dánia – hatáskörébe tartozik. A Bizottság már foganatosított és a tervek 
szerint a jövőben foganatosítandó intézkedései segíteni fogják a rutinszerű farokkurtítás 
felszámolása érdekében a tagállamok által végzett munkát.

A gazdag tápértékű anyagok biztosítására vonatkozó rendelkezések végrehajtásának egyes 
tagállamokban tapasztalható hiányosságai több tényezőre vezethetők vissza. A Bizottság már 
foganatosított, valamint a tervek szerint 2013-ban foganatosítandó további intézkedéseinek 
köszönhetően lehetséges lesz a végrehajtás hiányosságaival kapcsolatos többtényezős 
vonatkozások kezelése. A fentiekben ismertetett lépésekre tekintettel a meglévő jogszabályok 
módosítására irányuló javaslatot tenni nem indokolt.”

4. A Bizottságtól kapott kiegészítő válasz: 2013.október 30.

A farokkurtítás az EU-ban széles körben elterjedt gyakorlat. A farokkurtítás ilyen mértékű 
elterjedtsége arra a következtetésre vezet, hogy alkalmazása rutinszerű, ami sérti a 
2008/120/EK tanácsi irányelv I. melléklete I. fejezetének (6) bekezdését. 

A Bizottság úgy gondolja, hogy a fent nevezett jogszabálynak való megfelelés javításának 
leghatékonyabb eszköze nem kötelezettségszegési eljárások lefolytatásában áll. Az ágazat 
szerkezetéből adódóan a malacok értékesítése határokon átnyúló tevékenység, ami nehézzé 
teszi annak bizonyítását, hogy a farokkurtításra indokolatlanul és rutinszerűen került sor. 
Számos tényezőtől függ ugyanis – és ezeket minden esetben egyedi alapon kell mérlegelni –, 
hogy miként lehet a farokkurtítást a hizlaldákban elkerülni. Ha a hizlaldák nem tartoznak a 
tenyésztelepek ellenőrzését végző szerv illetékessége alá, akkor e tényezők felmérése 
bonyolult feladattá válik. 

A 2008/120/EK2 tanácsi irányelvben előírt jogszabályi követelmények igen világosak, és a 
Bizottság véleménye szerint a jogi szöveg módosítása – adott esetben a bizonyítási 
kötelezettség vásárlóra történő átruházása – nem javítaná szükségszerűen a jelenleg fennálló 
helyzetet. E jogszabályokat ehelyett megfelelőbb volna olyan iránymutatásokkal kiegészíteni, 

                                               
1

HL L 47., 2009.2.18., 5. o.
2 HL L 47., 2009.2.18., 5. o. (magyar nyelvű különkiadás, 18. fejezet, 1. kötet, 207. o.).
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amelyek megkönnyítik az összehangolt alkalmazást a tagállamokban, többek között azáltal, 
hogy kitérnek a határon átnyúló eladásokra is. 

Meg kell jegyezni, hogy az ellenőrzési rendelet (a 882/2004/EK rendelet) javasolt módosítása 
– elfogadása esetén – önmagában is további eszközöket szolgáltat majd a tagállami 
végrehajtás megerősítéséhez. A fentieken túlmenően a Bizottság a 2012–2015 közötti 
időszakra vonatkozó stratégia1 alapján fontolóra veszi, hogy az állatjólét tekintetében európai 
kerettörvényre irányuló javaslatot terjeszt elő, amely egyedi állatjóléti mutatókat és egyéb 
eszközöket is bevezethet az állatjólétre vonatkozó szabályok végrehajtásának javítása 
érdekében. E mutatók között szerepelhet a farok megléte vagy hiánya az egyes tenyésztési 
szakaszokban. Ezért korai volna olyan jogi szövegre irányuló javaslat előterjesztése, amely a 
bizonyítás kötelezettségét a vásárlóra ruházza át.

A jelenlegi szakaszban a Bizottság a megfelelő intézkedésnek a fent említett iránymutatásokat 
és az e-tanulási eszközöket tekinti. Az EU WelNet projekt2 keretében olyan interaktív e-
tanulási eszköz áll jelenleg kidolgozás alatt, amely előmozdítja az ismeretek gyarapítását a 
manipulációs anyagokkal és a farokkurtítás elkerülésével kapcsolatos kérdésekben. A 
Bizottság ezzel párhuzamosan iránymutatásokat és más gyakorlati eszközöket dolgoz ki 
ugyancsak azzal a céllal, hogy javuljon a jogszabályoknak való megfelelés.

Összegzés

A jelenlegi szakaszban a Bizottság a kötelezettségszegési eljárásokat nem tekinti a 
legmegfelelőbb eszköznek annak biztosításához, hogy javuljon a 2008/120/EK tanácsi 
irányelvnek való megfelelés. A Bizottság nem javasolja az állatjólétre vonatkozó meglévő 
jogszabályok módosítását. Az állatjólétre vonatkozó esetleges keretjogszabállyal kapcsolatos 
munkák során azt is megvizsgálják majd, hogy milyen módszerekkel lehet hatékonyabban 
segíteni a tagállamokat az uniós jogszabályok végrehajtására irányuló erőfeszítéseikben. A 
prioritást irányelvek és e-tanulási eszközök kidolgozása kapja majd.

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


