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Betreft: Verzoekschrift 0336/2012, ingediend door C.R. (Deense nationaliteit), over 
het couperen van de staart van biggen, een gangbare praktijk in Denemarken

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener betreurt met betrekking tot Richtlijn 2008/120/EG van de Raad tot vaststelling van 
minimumnormen ter bescherming van varkens dat Denemarken de geldende bepalingen niet 
naleeft en de staart van Deense biggen zonder enige reden coupeert. Indiener onderstreept dat 
het couperen van de staart aanzienlijke gevolgen heeft voor het welzijn van de dieren en dat
een mondelinge verklaring dat de varkensstapel problemen ondervindt door het staartbijten 
niet zou mogen volstaan om de praktijk te rechtvaardigen. Indiener vraagt het Europees 
Parlement er dan ook voor te zorgen dat Europese voorschriften worden vastgesteld waarin de 
noodzaak van het couperen van de staart met bewijsmateriaal wordt gestaafd en dat 
onmiddellijk een einde wordt gemaakt aan het illegaal couperen van staarten, wat in 
Denemarken een gangbare praktijk is.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 4 juli 2012. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 202, 
lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 28 september 2012.

Een goed toezicht op de naleving van Richtlijn 2008/120/EG van 18 december 2008 van de 
Raad tot vaststelling van minimumnormen ter bescherming van varkens1 heeft prioriteit bij de 
Commissie. Het verbeteren van de naleving van de relevante vereisten van deze richtlijn, 
zoals de bepaling "dat de varkens permanent moeten kunnen beschikken over voldoende 
                                               
1 PB L 47 van 18.2.2009, blz. 5.
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materiaal om te onderzoeken en mee te spelen", is reeds besproken met de lidstaten op 26 
maart 2012. In voortdurend overleg met de lidstaten zal geprobeerd worden om tot een betere 
handhaving van de huidige vereisten te komen. Daarnaast worden nog verscheidene andere 
maatregelen overwogen binnen het kader van de EU-strategie voor dierenwelzijn, 
bijvoorbeeld het aanbieden van opleidingen voor officiële veeartsen door middel van het 
programma "Betere opleiding voor veiliger voedsel" en het vaststellen van EU-richtsnoeren 
inzake de bescherming van varkens in 2013. Deze richtsnoeren zullen onder andere 
betrekking hebben op het couperen van staarten en het aanbieden van verrijkingsmateriaal.

Desalniettemin behoort het tot de verantwoordelijkheid van de lidstaten, in dit geval 
Denemarken, om te zorgen dat de EU-wetgeving naar behoren wordt gehandhaafd. De 
maatregelen die de Commissie reeds geïnitieerd heeft en die zij zal blijven nemen, moeten het 
de lidstaten gemakkelijker maken om ervoor te zorgen dat het couperen van staarten geen 
gangbare praktijk is.

Aan het feit dat het aanbieden van verrijkingsmateriaal in sommige lidstaten zo gebrekkig 
uitgevoerd wordt, liggen meerdere oorzaken ten grondslag. Dankzij de niet-wetgevende 
maatregelen die de Commissie reeds genomen heeft en de aanvullende maatregelen die 
gepland staan voor 2013 zullen deze oorzaken beter aangepakt kunnen worden. Tegen deze 
achtergrond is het onnodig om voor te stellen de bestaande wetgeving te wijzigen.


