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Przedmiot: Petycja 0336/2012, złożona przez C.R. (Dania) w sprawie powszechnego w
Danii obcinania prosiętom ogonów

1. Streszczenie petycji

Powołując się na dyrektywę Rady 2008/120/WE ustanawiającą minimalne normy ochrony 
świń, składający petycję ubolewa nad tym, że w Danii nie przestrzega się obowiązujących 
przepisów i bez powodu obcina się ogony duńskim prosiętom. Składający petycję podkreśla, 
że obcięcie ogona ma poważne konsekwencje dla dobrostanu zwierząt, a publiczne 
oświadczenie, że wśród zwierząt gospodarskich występuje problem z ogonami, nie może być 
wystarczającym uzasadnieniem dla obcinania ogonów. Składający petycję zwraca się 
w związku z tym do Parlamentu Europejskiego o dopilnowanie, aby wprowadzono przepisy 
europejskie mające na celu dokumentowanie konieczności obcięcia ogona i aby niezwłocznie 
położono kres niezgodnemu z prawem obcinaniu ogonów, które jest w Danii powszechną 
praktyką.

2. Dopuszczalność

Petycję uznano za dopuszczalną w dniu 4 lipca 2012 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 28 września 2012 r.

Odpowiednie wdrożenie dyrektywy Rady 2008/120/WE z dnia 18 grudnia 2008 r. 
ustanawiającej minimalne normy ochrony świń1 jest dla Komisji priorytetową sprawą. W dniu 
26 marca 2012 r. omówiono z państwami członkowskimi możliwości lepszego spełnienia 
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odpowiednich wymogów tej dyrektywy, takich jak zadbanie o to, aby świnie miały „stały 
dostęp do wystarczającej ilości materiału (…) pozwalającego im na czynności badawcze i 
manipulacyjne”. Nadal będą prowadzone rozmowy z państwami członkowskimi, aby lepiej 
spełniać obecne wymogi. Ponadto planuje się podjąć wiele innych środków w ramach 
strategii UE w zakresie dobrostanu zwierząt, np. szkolenia dla urzędowych lekarzy 
weterynarii w ramach programu „Lepsze szkolenia na rzecz bezpieczniejszej żywności”, a 
także ustanowienie w 2013 r. unijnych wytycznych w sprawie ochrony świń. Wytyczne te 
mają obejmować między innymi kwestie obcinania ogonów oraz urozmaicania warunków 
bytowania za pomocą odpowiednich materiałów. 

Odpowiednie wdrożenie prawodawstwa unijnego jest jednak powinnością państw 
członkowskim, a w tym przypadku Danii. Środki, jakie Komisja już podjęła i będzie nadal 
podejmować, powinny ułatwić państwom członkowskim prace mające na celu zadbanie o to, 
aby obcinanie prosiętom ogonów nie było powszechną praktyką.

Wiele czynników spowodowało, że w niektórych państwach członkowskich nie stosuje się 
materiałów urozmaicających warunki bytowania. Środki nieustawodawcze, jakie podjęła już 
Komisja, a także dodatkowe środki zaplanowane na 2013 r., pomogą lepiej zająć się tymi 
usterkami, których powody są wielorakie. Ze względu na te działania wprowadzenie zmian do 
istniejącego prawodawstwa nie byłoby właściwe.

4. Dodatkowa odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 30 października 2013 r.

Obcinanie ogonów jest powszechnie stosowane w UE, co prowadzi do wniosku, że praktyka 
ta jest stosowana rutynowo, a w związku z tym stanowi naruszenie przepisów dyrektywy 
Rady 20058/120/WE załącznik I, rozdział I, pkt 8. 

Komisja nie uważa, aby wszczynanie postępowań w sprawie naruszenia przepisów było 
najskuteczniejszym narzędziem zwiększania zgodności z przepisami. Struktura branży, w 
której prowadzona jest transgraniczna sprzedaż prosiąt, sprawia, że trudno jest dowieść, że 
ogon został obcięty bez uzasadnienia i rutynowo.  Dzieje się tak, ponieważ obcięcie ogona 
zależy od wielu czynników, które określa się w każdym poszczególnym przypadku w 
zależności od tego, czy można uniknąć odgryzienia ogona w gospodarstwie rolnym 
prowadzącym tucz. Jednak ocena takich czynników jest trudna, jeżeli gospodarstwa 
prowadzące tucz nie leżą w okręgu podlegającym służbom sprawującym kontrolę nad 
gospodarstwami hodowlanymi. 

Wymogi prawne określone w dyrektywie Rady 2008/120/WE1 są wystarczająco jasne i 
Komisja uważa, że zmiana tekstu np. poprzez przeniesienie ciężaru dowodu na kupującego 
niekoniecznie poprawiłaby sytuację. Zamiast tego przepisy można by uzupełnić wytycznymi 
ułatwiającymi jednolite stosowanie przepisów w państwach członkowskich, dotyczącymi 
m.in. sprzedaży transgranicznej. 

Należy też zauważyć, że ewentualne przyjęcie proponowanej zmiany rozporządzenia w 
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sprawie kontroli (rozporządzenie (WE) nr 882/2004) dałoby dodatkowe narzędzia 
wzmocnienia stosowania przepisów w państwach członkowskich. Ponadto zgodnie ze 
strategią UE na lata 2012-20151 Komisja rozważa możliwość przedstawienia wniosku w 
sprawie przepisów ramowych dotyczących dobrostanu zwierząt, wprowadzających konkretne 
wskaźniki dobrostanu i inne narzędzia zmierzające do lepszego stosowania przepisów w 
zakresie dobrostanu zwierząt. Wskaźniki te mogłyby obejmować obecność lub brak ogonów u 
świń na poszczególnych etapach produkcji. W związku z tym przedstawienie tekstu 
legislacyjnego, który przenosiłby ciężar dowodu na kupującego, jest przedwczesnym 
krokiem.

Na obecnym etapie Komisja woli priorytetowo potraktować opracowanie wytycznych, o 
których mowa wyżej, oraz narzędzi nauczania za pośrednictwem nośników elektronicznych. 
W ramach projektu EU WelNet2 opracowywane jest obecnie interaktywne narzędzie 
nauczania za pośrednictwem nośników elektronicznych, którego celem jest wspieranie 
zdobywania wiedzy o materiale, którym zwierzęta mogą poruszać, a tym samym uniknięcie 
obgryzania ogonów. Komisja pracuje jednocześnie nad wytycznymi i innymi narzędziami 
praktycznymi mającym na celu zwiększenie zgodności z przepisami.

Podsumowanie

Na obecnym etapie Komisja nie sądzi, aby wszczynanie postępowań w sprawie naruszenia 
przepisów było najskuteczniejszym narzędziem zwiększania zgodności z przepisami 
dyrektywy Rady 2008/120/WE. Komisja nie zamierza zaproponować zmiany obecnie 
obowiązujących przepisów dotyczących dobrostanu zwierząt. Jednocześnie z pracami nad 
ewentualnymi ramami prawnymi dotyczącymi dobrostanu zwierząt zostanie rozpatrzona 
możliwość wprowadzenia skuteczniejszych sposobów wsparcia państw członkowskich w 
staraniach zmierzających do stosowania prawa unijnego. Opracowanie wytycznych i 
wprowadzenie narzędzi nauczania za pośrednictwem nośników elektronicznych zostaną 
potraktowane priorytetowo.
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