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Tárgy: C.R. dán állampolgár által benyújtott 0336/2012. számú petíció Dániában a 
malacok rutinszerű farokkurtításáról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója a sertések védelmére vonatkozó minimumkövetelmények 
megállapításáról szóló 2008/120/EK tanácsi irányelvre hivatkozva kifogásolja, hogy 
Dániában megsértik a hatályos rendelkezéseket, és ok nélkül megkurtítják a dán malacok 
farkát. A petíció benyújtója rámutat, hogy a farokkurtítás súlyos hatásokkal jár az állatok 
jólétére nézve, és ezért a farokkurtítás indoklására nem lehet elegendő egy szóbeli nyilatkozat
arra vonatkozóan, hogy farokrágási probléma van az állományban. A petíció benyújtója ezért 
arra kéri az Európai Parlamentet, hogy vezessen be olyan közösségi szabályokat, amelyek 
kötelezővé teszik a farokkurtítás szükségességének dokumentálását, ugyanakkor azt kéri, 
hogy haladéktalanul vessenek véget Dániában a rutinszerű farokkurtítás törvénytelen 
gyakorlatának.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2012. július 4. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2012. szeptember 28.

„A sertések védelmére vonatkozó minimumkövetelmények megállapításáról szóló 
2008/120/EK tanácsi irányelv”1 megfelelő alkalmazását a Bizottság prioritásnak tekinti. A 
                                               
1 HL L 47., 2009.2.18., 5. o.
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nevezett irányelvben foglalt lényegi rendelkezések végrehajtásának javítása – többek között 
annak biztosítása tekintetében is, hogy „a sertéseknek hozzá kell férniük a fürkésző és 
manipulációs tevékenységekhez szükséges, elegendő mennyiségű, a sertések egészségére nem 
ártalmas anyaghoz” – már 2012. március 26-án a tagállamokkal folytatott vita tárgyát 
képezte. A tagállamokkal folytatott megbeszélések a meglévő rendelkezések jobb 
végrehajtásának megoldására irányuló erőfeszítések szellemében továbbra is folytatódni 
fognak. Emellett az uniós állatjóléti stratégia részeként számos más intézkedést is tervbe 
vettek, például a „jobb képzés a biztonságosabb élelmiszerekért” program keretében 
felkészítik a hatósági állatorvosokat, valamint 2013-ban uniós irányvonalak születnek majd a 
sertések védelméről. Ezen irányvonalak egyebek mellett kiterjednek majd a farokkurtítással és 
a gazdag tápértékű anyagok biztosításával kapcsolatos kérdésekre is. 

Az uniós jogszabályozás megfelelő végrehajtásának biztosítása ugyanakkor a tagállamok – a 
szóban forgó esetben Dánia – hatáskörébe tartozik. A Bizottság már foganatosított és a tervek 
szerint a jövőben foganatosítandó intézkedései segíteni fogják a rutinszerű farokkurtítás 
felszámolása érdekében a tagállamok által végzett munkát. 

A gazdag tápértékű anyagok biztosítására vonatkozó rendelkezések végrehajtásának egyes 
tagállamokban tapasztalható hiányosságai több tényezőre vezethetők vissza. A Bizottság már 
foganatosított, valamint a tervek szerint 2013-ban foganatosítandó további intézkedéseinek 
köszönhetően lehetséges lesz a végrehajtás hiányosságaival kapcsolatos többtényezős 
vonatkozások kezelése. A fentiekben ismertetett lépésekre tekintettel a meglévő jogszabályok 
módosítására irányuló javaslatot tenni nem indokolt.”


