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praktikos, kurią pateikė Danijos pilietis C. R.

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas, atsižvelgdamas į Tarybos direktyvą 2008/120/EB, nustatančią 
būtiniausius kiaulių apsaugos standartus, skundžiasi, kad Danija nesilaiko taikytinų nuostatų 
ir be priežasties karpo paršeliams uodegas. Peticijos pateikėjas pažymi, kad uodegų karpymas 
labai paveikia gyvūnų gerovę ir kad žodinis pareiškimas, jog ūkiuose susiduriama su uodegų 
kandžiojimo problema, neturėtų būti pakankama priežastis karpyti uodegas. Todėl peticijos 
pateikėjas prašo Europos Parlamento užtikrinti, kad būtų pradėtos taikyti ES taisyklės, 
susijusios su būtinybe dokumentais fiksuoti uodegų karpymą, ir kartu būtų nedelsiant 
sustabdyta Danijoje įprasta neteisėta uodegų karpymo praktika.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2012 m. liepos 4 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2012 m. rugsėjo 28 d.

Tinkamas 2008 m. gruodžio 18 d. Tarybos direktyvos 2008/120/EB, nustatančios būtiniausius 
kiaulių apsaugos standartus1, įgyvendinimas yra Komisijos prioritetas. Geresnis atitinkamų 
šios direktyvos reikalavimų, pvz., kad „kiaulėms turi būti nuolat prieinama medžiaga, 
leidžianti patenkinti jų įgimtą smalsumo poreikį ir manipuliavimo poreikius“, vykdymas su 
valstybėmis narėmis jau aptartas 2012 m. kovo 26 d. Diskusijos su valstybėmis narėmis bus 
tęsiamos stengiantis išspręsti geresnio dabartinių reikalavimų vykdymo klausimą. Be to, 
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numatyta imtis įvairių kitų priemonių vadovaujantis ES gyvūnų gerovės strategija, pvz., rengti 
mokymus valstybiniams veterinarijos gydytojams pagal programą „Geresnis mokymas 
rūpinantis maisto sauga“ ir 2013 m. parengti ES kiaulių apsaugos gaires. Šios gairės be kitų 
temų apims tokius klausimus, kaip uodegų karpymas ir turtinamosios medžiagos teikimas.

Vis dėlto tinkamo ES teisės aktų vykdymo užtikrinimas yra valstybės narės – šiuo atveju 
Danijos – atsakomybė. Priemonėmis, kurias jau yra inicijavusi Komisija ir kurios bus toliau 
taikomos, turėtų būti palengvintas valstybių narių darbas užtikrinant, kad kiaulių uodegos 
nebūtų reguliariai karpomos.

Priežastis, dėl kurių kai kuriose valstybėse narėse nepakankamai įgyvendinamos nuostatos dėl 
turtinamosios medžiagos, lemia įvairūs veiksniai. Komisijos jau taikomomis su teisėkūra 
nesusijusiomis priemonėmis ir 2013 m. planuotomis papildomomis priemonėmis bus galima 
geriau spręsti įvairių veiksnių, lemiančių įgyvendinimo trūkumus, aspekto klausimą. 
Atsižvelgiant į šiuos veiksmus, nėra tinkama siūlyti iš dalies keisti šiuo metu galiojančius 
teisės aktus.

4. Komisijos atsakymas, gautas 2013 m. spalio 30 d.

Uodegų karpymas praktikuojamas daug kur ES. Atsižvelgiant į didžiulį šio reiškinio paplitimą 
galima daryti išvadą, kad tai įprasta praktika ir kad taip pažeidžiama Tarybos direktyvos 
2008/120/EB I priedo I skyriaus 8 dalis.

Komisija nemano, kad pažeidimo procedūros būtų veiksmingiausia priemonė atitikčiai gerinti. 
Dėl sektoriaus struktūros, t. y. dėl tarpvalstybinės prekybos paršeliais, sunku gauti įrodymų, 
kad uodegos karpomos be pagrindo ir nuolat. Taip yra todėl, kad daugybė veiksnių, dėl kurių 
sprendžiama kiekvienu atskiru atveju, lemia būdus, kaip penėjimo ūkiuose galėtų būti 
išvengta uodegų kandžiojimo. Jei penėjimo ūkiai veikia ne kontrolės tarnybos, kuri 
kontroliuoja veisimo ūkius, apylinkėje, šiuo veiksnius vertinti sudėtinga.

Tarybos direktyvoje 2008/120/EB1 išdėstyti teisiniai reikalavimai gana aiškūs, ir Komisija 
laikosi nuomonės, kad iš dalies pakeitus teisės aktą, pvz., įrodymo naštą perkėlus pirkėjui, 
padėtis nebūtinai pasitaisytų. Vietoj to jie geriau galėtų būti papildyti gairėmis, kuriomis būtų 
palengvintas suderintas vykdymas valstybėse narėse, be kita ko, sprendžiant tarpvalstybinio 
pardavimo klausimą.

Turėtų būti pažymėta, kad priėmus siūlomą dalinį kontrolės reglamento (Reglamentas (EB) 
Nr. 882/2004) pakeitimą būtų savaime užtikrintos papildomos priemonės vykdymui 
valstybėse narėse stiprinti. Be to, Komisija, remdamasi ES 2012–2015 m. strategija2, svarsto 
galimybę siūlyti pagrindų teisės aktą dėl gyvūnų gerovės, kuriuo galėtų būti nustatyti 
specifiniai gerovės rodikliai ir kitos priemonės gyvūnų gerovės taisyklių įgyvendinimui 
gerinti. Tokie rodikliai gali apimti tai, ar tam tikrais gamybos lygmenimis kiaulės turi uodegą. 
Taigi pernelyg anksti teikti teisės aktą, kuriuo įrodymų našta būtų perkelta pirkėjui.

Šiuo etapu Komisija labiau linkusi teikti pirmenybę minėtosioms gairėms ir e. mokymosi 
priemonėms. Vykdant tinklo, skirto padėti kompetentingoms institucijoms ir 
suinteresuotosioms šalims įgyvendinti ES teisės aktus dėl gyvūnų gerovės, projektą („EU 
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WelNet“)1 vystoma interaktyvi e. mokymosi priemonė, kuria bus skatinamos gilesnės žinios 
apie manipuliavimo poreikiams skirtą medžiagą ir pastangas vengti karpyti uodegas. Tuo pat 
metu Komisija dirba, kad parengtų gaires ir kitas praktines priemones, kurių tikslas vėlgi yra 
atitikties lygio gerinimas.

Išvada

Šiuo etapu Komisija nemano, kad pažeidimo procedūros būtų veiksmingiausia priemonė 
geresniam Tarybos direktyvos 2008/120/EB laikymuisi užtikrinti. Komisija nesiūlo iš dalies 
keisti šiuo metu galiojančių teisės aktų dėl gyvūnų gerovės. Atsižvelgiant į darbą, susijusį su 
galimu pagrindų teisės aktu dėl gyvūnų gerovės, bus svarstomi veiksmingesni būdai, kaip 
padėti valstybėms narėms vykdyti Sąjungos teisę. Prioritetas bus teikiamas gairių ir 
e. mokymosi priemonių rengimui.

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


