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routinematig couperen van de staart van biggen in Denemarken

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener betreurt met betrekking tot Richtlijn 2008/120/EG van de Raad tot vaststelling van 
minimumnormen ter bescherming van varkens dat Denemarken de geldende bepalingen niet 
naleeft en de staart van Deense biggen zonder enige reden coupeert. Indiener onderstreept dat 
het couperen van de staart aanzienlijke gevolgen heeft voor het welzijn van de dieren en dat 
een mondelinge verklaring dat de varkensstapel problemen ondervindt door het staartbijten 
niet zou mogen volstaan om de praktijk te rechtvaardigen. Indiener vraagt het Europees 
Parlement er dan ook voor te zorgen dat Europese voorschriften worden vastgesteld waarin de 
noodzaak van het couperen van de staart met bewijsmateriaal wordt gestaafd en dat 
onmiddellijk een einde wordt gemaakt aan het routinematig en illegaal couperen van staarten 
in Denemarken.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 4 juli 2012. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 202, 
lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 28 september 2012.

Een goed toezicht op de naleving van Richtlijn 2008/120/EG van 18 december 2008 van de 
Raad tot vaststelling van minimumnormen ter bescherming van varkens1 heeft prioriteit bij de 
Commissie. Het verbeteren van de naleving van de relevante vereisten van deze richtlijn, 
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zoals de bepaling "dat de varkens permanent moeten kunnen beschikken over voldoende 
materiaal om te onderzoeken en mee te spelen", is reeds besproken met de lidstaten op 26 
maart 2012. In voortdurend overleg met de lidstaten zal geprobeerd worden om tot een betere 
handhaving van de huidige vereisten te komen. Daarnaast worden nog verscheidene andere 
maatregelen overwogen binnen het kader van de EU-strategie voor dierenwelzijn, 
bijvoorbeeld het aanbieden van opleidingen voor officiële veeartsen door middel van het 
programma "Betere opleiding voor veiliger voedsel" en het vaststellen van EU-richtsnoeren 
inzake de bescherming van varkens in 2013. Deze richtsnoeren zullen onder andere 
betrekking hebben op het couperen van staarten en het aanbieden van verrijkingsmateriaal.

Desalniettemin behoort het tot de verantwoordelijkheid van de lidstaten, in dit geval 
Denemarken, om te zorgen dat de EU-wetgeving naar behoren wordt gehandhaafd. De 
maatregelen die de Commissie reeds geïnitieerd heeft en die zij zal blijven nemen, moeten het 
de lidstaten gemakkelijker maken om ervoor te zorgen dat het couperen van staarten geen 
gangbare praktijk is.

Aan het feit dat het aanbieden van verrijkingsmateriaal in sommige lidstaten zo gebrekkig 
uitgevoerd wordt, liggen meerdere oorzaken ten grondslag. Dankzij de niet-wetgevende 
maatregelen die de Commissie reeds genomen heeft en de aanvullende maatregelen die 
gepland staan voor 2013 zullen deze oorzaken beter aangepakt kunnen worden. Tegen deze 
achtergrond is het onnodig om voor te stellen de bestaande wetgeving te wijzigen.

4. Aanvullend antwoord van de Commissie, ontvangen op 30 oktober 2013

Het couperen van staarten is in de EU een wijdverbreide praktijk. Dat dit op zo grote schaal 
gebeurt doet vermoeden dat het routinematig wordt gedaan dus in strijd is met Richtlijn 
2008/120/EG van 18 december 2008, bijlage I, hoofdstuk I, onder (8).

De Commissie denkt niet dat een inbreukprocedure het meest effectieve instrument zou zijn 
om de nalevingsgraad te verbeteren. De structuur van de bedrijfstak waar biggen over de
grens heen worden verkocht, maakt het moeilijk te bewijzen dat de staarten zonder reden en 
routinematig worden gecoupeerd. Het hangt immers van veel factoren af om per geval te 
kunnen uitmaken hoe staartbijten in de varkensmesterij kan worden voorkomen. Als de 
varkensmesterij niet in het ressort van de controle-instantie is gelegen die controles in de 
varkensfokkerijen uitvoert, wordt het een gecompliceerde zaak om die factoren te beoordelen.

De wettelijke voorschriften zoals vervat in Richtlijn 2008/120/EG van de Raad1 zijn duidelijk 
en de Commissie meent dan ook dat wijziging van de wetstekst, door bv. de bewijslast te 
verleggen naar de koper, niet per se verbetering in de situatie zou brengen. Beter kunnen die 
voorschriften worden aangevuld met richtsnoeren die een geharmoniseerde handhaving in de 
lidstaten vergemakkelijken, bv. door de kwestie van grensoverschrijdende verkoop aan te 
pakken.

Opmerking verdient nog dat de voorgestelde wijziging van de controleverordening 
(Verordening (EG) nr. 882/2004), indien eenmaal aangenomen, op zich al extra instrumenten 
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zal opleveren ter versterking van de handhaving in de lidstaten. In het kader van de EU-
strategie 2012 – 20151 overweegt de Commissie voorts een kaderwet dierenwelzijn voor te 
stellen, wellicht met specifieke welzijnsindicatoren en andere instrumenten waarmee aan de 
regels inzake dierenwelzijn invulling kan worden gegeven. Zulke indicatoren kunnen ook 
betrekking hebben op het al dan niet couperen van staarten in bepaalde productiefasen. Het is 
dus te vroeg om wetgeving voor te stellen waarin de bewijslast naar de koper wordt verlegd.

In dit stadium geeft de Commissie eerder de voorkeur aan de eerderbedoelde richtsnoeren en 
e-leermiddelen. Het project EU WelNet2 ontwikkelt een interactief e-leermiddel dat meer 
kennis moet bijbrengen omtrent manipuleerbaar materiaal en vermijding van staartcouperen. 
De Commissie is daarnaast bezig met richtsnoeren en andere praktische middelen ter 
verbetering van de naleving.

Conclusie

In dit stadium ziet de Commissie een inbreukprocedure niet als de meest aangewezen weg om 
de naleving van Richtlijn 2008/120/EG van de Raad te verbeteren. De Commissie is niet van 
plan wijziging te brengen in de bestaande wetgeving inzake dierenwelzijn. In verband met het 
werk aan mogelijke kaderwetgeving voor dierenwelzijn zullen doelmatiger manieren worden 
overwogen om lidstaten te helpen bij de handhaving van de Uniewetgeving. De prioriteit zal 
daarbij uitgaan naar ontwikkeling van richtsnoeren en e-leermiddelen.

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


