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OZNÁMENIE POSLANCOM

Vec: Petícia 0336/2012, ktorú predkladá C.R., dánsky štátny občan, o rutinnom 
kupírovaní chvostov ošípaných v Dánsku

1. Zhrnutie obsahu petície

Predkladateľ petície so zreteľom na smernicu Rady 2008/120/ES, ktorou sa stanovujú 
minimálne normy na ochranu ošípaných vyjadruje sťažnosť, že Dánsko porušuje platné 
ustanovenia a kupíruje chvosty ošípaných bez udania dôvodu. Predkladateľ petície 
zdôrazňuje, že kupírovanie chvostov má závažný vplyv na dobré životné podmienky zvierat 
a že ústne prehlásenie, že zvieratá majú problém s ohryzovaním chvostom nie je dostatočným 
dôvodom na kupírovanie chvostov. Predkladateľ petície preto žiada Európsky parlament, 
aby zabezpečil zavádzanie pravidiel EÚ v oblasti potrebnej dokumentácie kupírovania 
chvostov a zároveň okamžité ukončenie tohto rutinného, nezákonného kupírovania chvostov 
v Dánsku.

2. Prípustnosť

Petícia bola uznaná ako prípustná 4. júla 2012. Parlament požiadal Komisiu o poskytnutie 
informácií (článok 202 ods. 6 rokovacieho poriadku).

3. Odpoveď Komisie (doručená 28. septembra 2012)

Správne presadzovanie smernice 200/120/ES z 18. decembra 20081, ktorou sa stanovujú 
minimálne normy na ochranu ošípaných je pre Komisiu prioritou. O zlepšovaní presadzovania 
príslušných požiadaviek v tejto smernici, ako napríklad zabezpečiť ošípaným „prístup 
k dostatočnému množstvu materiálu, ktorý im umožní skúmanie a manipulovanie“, 

                                               
1 Ú. v. ES L 47, 18.2.2009, s. 5.
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sa už s členskými štátmi diskutovalo 26. marca 2012. Diskusie s členskými štátmi budú 
pokračovať v snahe vyriešiť problematiku lepšieho presadzovania súčasných požiadaviek. 
Okrem toho sa v rámci stratégie EÚ v oblasti dobrých životných podmienok zvierat plánuje 
niekoľko ďalších opatrení, napríklad, zabezpečovanie odbornej prípravy úradných veterinárov 
prostredníctvom programu Lepšia odborná príprava pre bezpečnejšie potraviny a vydanie 
usmernení EÚ o ochrane ošípaných v roku 2013. Tieto usmernenia sa budú okrem iného týkať 
aj problematiky kupírovania chvostov a zabezpečovania materiálu na obohatenie prostredia. 

Je však zodpovednosťou členských štátov, v tomto prípade Dánska, zabezpečiť správne 
presadzovanie právnych predpisov EÚ. Opatrenia, ktoré už Komisia začala a ktoré bude 
aj naďalej prijímať, by mali pomôcť zlepšovať prácu členských štátov a zabezpečiť ukončenie 
rutinného kupírovania chvostov ošípaných.

Na nevykonávanie ustanovenia o materiáloch na obohatenie prostredia v niektorých 
členských štátoch vplýva niekoľko faktorov. Vďaka nelegislatívnym opatreniam, ktoré 
už Komisia prijala, a dodatočným opatreniam plánovaným v roku 2013 bude možné lepšie 
vyriešiť tento viacfaktorový aspekt nevykonávania. Vzhľadom na tieto kroky nie je vhodné 
navrhnúť zmenu existujúcich právnych predpisov.

4. Doplňujúca odpoveď Komisie (doručená 30. októbra 2013)

Kupírovanie chvostov sa v EÚ praktizuje vo veľkej miere. Práve táto skutočnosť vedie 
k záveru, že sa toto kupírovanie vykonáva rutinne, a teda porušuje kapitolu I ods. 8 prílohy I 
k smernici Rady 2008/120/ES. 

Komisia nie je presvedčená, že konania o porušení povinnosti sú tým najúčinnejším nástrojom 
na zlepšenie súladu. Štruktúra tohto odvetvia, v rámci ktorého sa ošípané predávajú 
cez hranice, sťažuje určovanie dôkazu, že ku kupírovaniu chvostov dochádza bezdôvodne 
a rutinne. Je to z toho dôvodu, že rozhodnutie o tom, ako predchádzať ohryzovaniu chvostov 
na výkrmových farmách, závisí prípad od prípadu od viacerých faktorov. Ak sa výkrmové 
farmy nenachádzajú v tom istom okrese ako útvar kontroly, ktorý kontroluje chovné farmy, 
je ťažké tieto faktory zhodnotiť. 

Legislatívne požiadavky stanovené v smernici Rady 2008/120/ES1 sú celkom jasné a Komisia 
zastáva názor, že zmenou právneho textu, napríklad presunutím dôkazného bremena 
na kupujúceho, by sa táto situácia nemusela vôbec zlepšiť. Lepšie by bolo doplniť ich miesto 
toho usmerneniami, ktoré by uľahčili harmonizované presadzovanie v členských štátoch, a to 
okrem iného aj riešením problematiky cezhraničného predaja. 

Treba poznamenať, že navrhovaná zmena nariadenia o kontrole (nariadenie (ES) 
č. 882/2004), v prípade, že sa prijme, zabezpečí dodatočné nástroje na posilnenie 
presadzovania v členských štátoch. Okrem toho, na základe stratégie EÚ na obdobie rokov 
2012 – 20152 Komisia zvažuje navrhnúť rámcový zákon o dobrých životných podmienkach 
zvierat, v ktorom sa môžu zaviesť osobitné ukazovatele dobrých životných podmienok a iné 

                                               
1 Ú. v. ES L 47, 18.2.2009, s. 5
2 http://ec.europa.eu/food/animal/welfare/actionplan/actionplan_en.htm
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nástroje na zlepšenie vykonávania pravidiel v tejto oblasti. Tieto ukazovatele môžu zahŕňať 
prítomnosť či neprítomnosť chvostov na ošípaných na určitých výrobných úrovniach. Je preto 
predčasné predložiť právny text, ktorým by sa dôkazné bremeno presunulo na kupujúceho.

V tejto fáze Komisia uprednostňuje venovať sa prioritne uvedeným usmerneniam a nástrojom 
elektronického vzdelávania. V rámci projektu EÚ WelNet1 sa vypracúva interaktívny nástroj 
elektronického vzdelávania, ktorým sa podporí zvyšovanie znalostí o problematike 
manipulovateľného materiálu a predchádzaní kupírovaniu chvostov. Komisia súbežne pracuje 
na usmerneniach a iných praktických nástrojoch, a to opäť s cieľom zlepšovať stupeň súladu.

Záver

V tejto fáze Komisia nepovažuje konania o porušení povinnosti za ten najúčinnejší nástroj 
na zlepšenie súladu so smernicou Rady 2008/120/ES. Komisia nenavrhuje zmeniť existujúce 
právne predpisy v oblasti dobrých životných podmienok zvierat. V súvislosti s prácou 
na prípadnom rámcovom zákone o dobrých životných podmienkach zvierat sa do úvahy 
vezmú účinnejšie spôsoby, ako pomôcť členským štátom v ich úsilí presadzovať právo Únie. 
Prioritou bude rozvoj usmernení a nástrojov elektronického vzdelávania.

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


