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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 0336/2012 dėl Danijoje dažnai taikomos paršelių uodegų 
karpymo praktikos, kurią pateikė Danijos pilietis C. R.

1. Peticijos santrauka

Remdamasis Tarybos direktyva 2008/120/EB, nustatančia būtiniausius kiaulių apsaugos 
standartus, peticijos pateikėjas apgailestauja, kad Danija nesilaiko galiojančių nuostatų ir 
nepagrįstai karpo Danijos paršelių uodegas. Peticijos pateikėjas pabrėžia, kad uodegų 
karpymas daro didelį poveikį gyvūnų gerovei ir kad jam pateisinti negali užtekti viešo 
paskelbimo, jog bandoje dėl uodegų kyla problemų. Todėl peticijos pateikėjas prašo Europos 
Parlamento užtikrinti, kad būtų nustatytos Europos Sąjungos taisyklės, pagal kurias turi būti 
dokumentais pagrindžiama būtinybė karpyti uodegas, ir kad būtų nedelsiant nutraukta 
Danijoje dažnai taikoma neteisėta uodegų karpymo praktika.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2012 m. liepos 4 d.. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2012 m. rugsėjo 28 d.

„Tinkamas 2008 m. gruodžio 18 d. Tarybos direktyvos 2008/120/EB, nustatančios 
būtiniausius kiaulių apsaugos standartus1, įgyvendinimas yra Komisijos prioritetas. Šios 
direktyvos atitinkamų reikalavimų, , kaip antai „kiaulėms turi būti nuolat prieinama medžiaga, 
leidžianti patenkinti jų įgimtą smalsumo poreikį ir manipuliavimo poreikius“, įgyvendinimo 
gerinimas jau buvo aptartas su valstybėmis narėmis 2012 m. kovo 26 d. Diskusijos su 
valstybėmis narėmis bus tęsiamos siekiant išspręsti klausimą dėl esamų reikalavimų geresnio 
                                               
1 OL L 47, 2009 2 18, p. 5.
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įgyvendinimo. Be to, numatoma imtis kitų priemonių pagal ES gyvūnų gerovės strategiją, 
pvz., organizuojant mokymus oficialiems veterinarams pagal programą „Geresnis mokymas 
rūpinantis maisto sauga“ ir 2013 m. parengiant ES gaires dėl kiaulių apsaugos . Šios gairės 
apims tokias temas kaip uodegų karpymas ir maistinių medžiagų teikimas. 

Vis dėlto valstybės narės, šiuo atveju Danija, yra atsakingos už tinkamą ES teisės aktų 
vykdymo užtikrinimą. Priemonės, kurias Komisija jau inicijavo ir kurių toliau imsis, turėtų 
padėti palengvinti valstybių narių darbą užtikrinant, kad kiaulių uodegos nebūtų reguliariai 
karpomos.

Kai kuriose valstybėse narėse nuostatos dėl maistinių medžiagų teikimo įgyvendinimo 
trūkumo priežastys yra apimančios įvairius veiksnius. Komisija jau ėmėsi neteisėkūros 
priemonių ir planuoja imtis papildomų priemonių 2013 m., kurias taikant bus galima geriau 
spręsti įvairių įgyvendinimo trūkumo aspektų klausimą. Atsižvelgiant į šiuos veiksmus, nėra 
tikslinga siūlyti iš dalies keisti galiojančius teisės aktus “


