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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0336/2012 af C.R., dansk statsborger, om rutinemæssig 
halekupering af smågrise i Danmark

1. Sammendrag

Under henvisning til Rådets direktiv 2008/120/EF om fastsættelse af mindstekrav med hensyn 
til beskyttelse af svin påklager andrageren, at Danmark misligholder de gældende 
bestemmelser og uden grund klipper halerne af de danske smågrise. Andrageren påpeger, at 
halekupering har store velfærdsmæssige konsekvenser for dyrene, og at det ikke bør være nok 
at begrunde halekuperingen ved mundtligt at erklære, at der er et halebidsproblem i 
bestanden. Andrageren anmoder derfor Europa-Parlamentet om at sikre, at der indføres EU-
regler om, at behovet for halekupering skal dokumenteres, samtidig med at der omgående 
sættes en stopper for ulovlig rutinemæssig halekupering i Danmark.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 4. juli 2012). Kommissionen 
anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 28. september 2012

"Korrekt håndhævelse af Rådets direktiv 2008/120/EF af 18. december 2008 om fastsættelse 
af mindstekrav med hensyn til beskyttelse af svin1 er et prioriteret anliggende for 
Kommissionen. Den 26. marts 2012 er det allerede blevet drøftet med medlemsstaterne, 
hvordan man kan forbedre håndhævelsen af de relevante krav i dette direktiv, som f.eks. at 
svin skal have "adgang til en tilstrækkelig mængde materiale, som de på rette vis kan 
undersøge og rode i". Drøftelserne med medlemsstaterne vil fortsætte i et forsøg på at tackle 

                                               
1 EFT L 47 af 18.2.2009, s. 5.



PE496.627v01-00 2/2 CM\914352DA.doc

DA

spørgsmålet om bedre håndhævelse af de nuværende krav. Flere andre foranstaltninger er 
desuden planlagt inden for rammerne af EU-strategien om dyrevelfærd, f.eks. efteruddannelse 
af embedsdyrlæger via programmet Bedre uddannelse – større fødevaresikkerhed og i 2013 
udstedelse af EU-retningslinjer om beskyttelse af svin. Disse retningslinjer vil bl.a. omfatte 
spørgsmålene om halekupering og adgang til materiale, som svinene kan undersøge og rode i. 

Det er dog medlemsstaternes – og i dette tilfælde Danmarks – ansvar at sikre en korrekt 
håndhævelse af EU-lovgivningen. De foranstaltninger, som Kommissionen allerede har 
iværksat og fortsat vil træffe, skal bidrage til at lette medlemsstaternes arbejde med at sikre, at 
svins haler ikke rutinemæssigt kuperes.

Der er mange forskellige årsager til den manglende gennemførelse i nogle medlemsstater af 
bestemmelsen om, at svin skal have adgang til materiale til at undersøge og rode i. De 
ikkelovgivningsmæssige foranstaltninger, som Kommissionen allerede har truffet, og de 
yderligere foranstaltninger, der er planlagt i 2013, vil bedre kunne adressere de mange 
forskellige årsager til den manglende gennemførelse. På baggrund af disse skridt er det ikke 
hensigtsmæssige at foreslå en ændring af den gældende lovgivning."


