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BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

28.9.2012

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0336/2012, внесена от C.R., с датско гражданство, относно честата 
практика в Дания да се реже опашката на прасетата

1. Резюме на петицията

Позовавайки се на Директива 2008/120/ЕО на Съвета относно определяне на 
минималните стандарти за защита на свинете, вносителят на петицията изказва 
съжалението си, че в Дания не се спазват действащите разпоредби и безпричинно се 
реже опашката на прасетата. Вносителят на петицията подчертава, че отрязването на 
опашката има сериозни последици за хуманното отношение към животните и че за да 
се оправдае тази практика, не е достатъчно да се обяви публично, че опашката на това 
животно създава проблеми. Затова вносителят моли Европейския парламент да се 
погрижи за въвеждането на европейски норми, изискващи документиране на 
необходимостта от отрязване на опашката, и незабавно да бъде прекратено незаконното 
отрязване на опашката на прасетата, което е разпространена практика в Дания.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 4 юли 2012 г.. Комисията е приканена да предостави сведения 
(член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор на Комисията, получен на 28 септември 2012 г..

Правилното прилагане на Директива 2008/120/ЕО на Съвета от 18 декември 2008 
година относно определяне на минималните стандарти за защита на свинете1 е 
приоритет на Комисията.  Подобряването на изпълнението на съответните изисквания в 
директивата, като предоставяне на свинете на „достъп до достатъчно количество 
                                               
1 OВ L 47, 18.2.2009 г., стp. 5
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материали, позволяващи характерните за тях дейности“, вече беше обсъдено с 
държавите членки на 26 март 2012 г.  Обсъжданията с държавите членки ще продължат 
в рамките на усилия за разглеждане на въпроса за по-добро изпълнение на настоящите 
изисквания.  В допълнение са предвидени редица други мерки в рамките на стратегия 
на ЕС за хуманно отношение към животните, например предоставяне на обучение за 
ветеринари чрез програмата  „По-добро обучение за по-безопасни храни“, и издаване 
през 2013 г. на насоки на ЕС относно защитата на прасетата.  Посочените насоки ще 
обхванат, наред с другото, въпросите за рязането на опашките и предоставянето на 
материали за обогатяване.   

Все пак държавите членки, в случая Дания, са отговорни за осигуряването на 
правилното прилагане на законодателството на ЕС.  Мерките, които Комисията вече 
предприе и ще продължава да приема, следва да помогнат за улесняване на работата в 
държавите членки за гарантиране, че опашките на свинете не се режат редовно. 

Причините за липса на прилагане в някои държави членки на разпоредбата за 
материалите за обогатяване, се дължат на различни фактори. Вече предприетите от 
Комисията незаконодателни мерки и допълнителните мерки, планирани за 2013 г. ще 
могат по-добре да разгледат различните фактори, на които се дължи липсата на 
прилагане. С оглед на описаните стъпки, не е целесъобразно да се предлага изменение 
на действащото законодателство. 


