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Θέμα: Αναφορά 0336/2012 του/της C.R., δανικής ιθαγένειας, σχετικά με τη 
συστηματική κοπή της ουράς των χοιριδίων στη Δανία

1. Περίληψη της αναφοράς

Επικαλούμενος/η την οδηγία 2008/120/ΕΕ του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση 
στοιχειωδών κανόνων για την προστασία των χοίρων, ο αναφέρων / η αναφέρουσα 
διαμαρτύρεται ότι η Δανία παραβαίνει τις ισχύουσες διατάξεις και κόβει άνευ λόγου τις ουρές 
των χοιριδίων στην επικράτειά της. Ο αναφέρων / η αναφέρουσα επισημαίνει ότι η κοπή 
ουράς προκαλεί μεγάλες επιπτώσεις στην καλή διαβίωση των ζώων, καθώς και ότι είναι 
ανεπαρκής η αιτιολόγησή της μέσω προφορικού ισχυρισμού ότι υπάρχει πρόβλημα 
δαγκώματος των ουρών στο σύνολο των ζώων. Ο αναφέρων / η αναφέρουσα ζητεί ως εκ 
τούτου από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να διασφαλίσει ότι θα εισαχθούν σε επίπεδο ΕΕ 
κανόνες που θα καθιστούν απαραίτητη την τεκμηρίωση της ανάγκης κοπής της ουράς, καθώς 
και να παύσει αμέσως η παράνομη συστηματική κοπή ουράς στη Δανία.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 4 Ιουλίου 2012. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 28 Σεπτεμβρίου 2012

Η ορθή εφαρμογή της οδηγίας 2008/120/ΕΚ του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2008, για 
τους στοιχειώδεις κανόνες για την προστασία των χοίρων1, αποτελεί προτεραιότητα της 
Επιτροπής.  Η βελτιωμένη εφαρμογή των σχετικών απαιτήσεων της οδηγίας, όπως εκείνη που 
ορίζει ότι "οι χοίροι πρέπει να έχουν συνεχή πρόσβαση σε επαρκή ποσότητα υλικών, έτσι 
                                               
1 ΕΕ L 47, 18.2.2009, σ. 5.



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

EL

ώστε να μπορούν να τα ψάχνουν και να τα χειρίζονται", έχει ήδη συζητηθεί με τα κράτη μέλη 
στις 26 Μαρτίου 2012. Οι συζητήσεις με τα κράτη μέλη θα συνεχιστούν προκειμένου να 
επιλυθούν τα προβλήματα που ανακύπτουν στην προσπάθεια να βελτιωθεί η εφαρμογή των 
υφισταμένων απαιτήσεων. Εξετάζεται επίσης στο πλαίσιο της στρατηγικής της ΕΕ για την 
προστασία και την καλή διαβίωση των ζώων σειρά άλλων ενεργειών, όπως η παροχή 
εκπαίδευσης επίσημων κτηνιάτρων μέσω του προγράμματος «Καλύτερη κατάρτιση για 
ασφαλέστερα τρόφιμα» και, για το 2013, η θέσπιση από την ΕΕ κατευθυντηρίων γραμμών 
για την προστασία των χοίρων. Αυτές οι κατευθυντήριες γραμμές θα καλύψουν μεταξύ 
άλλων τα ζητήματα της κοπής της ουράς και του εμπλουτισμού του περιβάλλοντος των ζώων. 

Η μέριμνα ως προς την ορθή εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ εξακολουθεί εντούτοις να 
εμπίπτει στο πεδίο ευθύνης του εκάστοτε κράτους μέλους, δηλαδή της Δανίας σε αυτήν την 
περίπτωση. Οι πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει μέχρι στιγμής η Επιτροπή σε σχέση με 
συγκεκριμένα μέτρα και η συνέχιση των προσπαθειών της σε αυτόν τον τομέα αναμένεται να 
συμβάλουν στην διευκόλυνση των ενεργειών των κρατών μελών προκειμένου να μην γίνεται 
συστηματικά η κοπή της ουράς.

Οι λόγοι που εξηγούν γιατί σε ορισμένα κράτη μέλη δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις περί 
εμπλουτισμού του περιβάλλοντος των ζώων είναι πολυσχιδείς. Προσδοκάται ότι τα μη
νομοθετικά μέτρα που ήδη έχει λάβει η Επιτροπή καθώς και τα πρόσθετα μέτρα που έχουν 
προγραμματιστεί για το 2013 θα συντελέσουν στην καλύτερη αντιμετώπιση των πολυσχιδών 
παραγόντων στους οποίους οφείλεται η μη εφαρμογή. Δεδομένων τούτων, δεν θεωρείται 
σκόπιμη οποιαδήποτε πρόταση τροποποίησης της υφισταμένης νομοθεσίας.


