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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0336/2012, adresată de C.R., de cetățenie daneză, privind practica 
curentă de tăiere a cozii la purcei, în Danemarca

1. Rezumatul petiției

Petiționarul face trimitere la Directiva 2008/120/CE a Consiliului de stabilire a normelor 
minime de protecție a porcilor și reclamă faptul că Danemarca nu respectă dispozițiile în 
vigoare și taie fără motiv cozile purceilor din Danemarca. Petiționarul subliniază că tăierea 
cozii are urmări importante asupra bunăstării animalelor și că nu poate fi suficient să se 
justifice tăierea cozii declarând public că șeptelul de porci are o problemă legată de coadă. 
Prin urmare, petiționarul roagă Parlamentul European să asigure promulgarea unor norme 
europene care vizează documentarea necesității tăierii cozii și să se pună capăt imediat tăierii 
ilegale a cozii, practică curentă în Danemarca.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 4 iulie 2012. Comisia a fost invitată să furnizeze informații [articolul 
202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 28 septembrie 2012

Punerea corectă în aplicare a Directivei 2008/120/CE a Consiliului de stabilire a normelor 
minime de protecție a porcilor1 constituie o prioritate pentru Comisie. Îmbunătățirea punerii 
în aplicare a cerințelor relevante din această directivă, precum asigurarea „accesului la un 
volum suficient de material pentru a permite activități corespunzătoare de cercetare și 
manipulare” în cazul porcilor, a fost deja discutată cu statele membre la 26 martie 2012. 
Discuțiile cu statele membre vor continua, în efortul de a aborda problema unei mai bune 
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puneri în aplicare a cerințelor actuale. De asemenea, în cadrul Strategiei UE privind 
bunăstarea animalelor sunt vizate și alte măsuri, precum instruirea medicilor veterinari oficiali 
prin intermediul programului „O formare mai bună pentru o hrană mai sigură” și, în 2013, 
emiterea de recomandări UE privind protecția porcilor. Aceste recomandări se vor referi, 
printre alte subiecte, la tăierea cozii și la furnizarea de materiale pentru îmbogățirea mediului. 

Cu toate acestea, statele membre, în cazul de față Danemarca, au obligația de a asigura 
punerea corespunzătoare în aplicare a legislației UE. Măsurile pe care Comisia le-a inițiat deja 
și cele pe care le va lua în continuare ar trebui să contribuie la facilitarea activității statelor 
membre cu scopul de a se asigura că porcilor nu le sunt tăiate cozile în mod obișnuit.

Motivele pentru nepunerea în aplicare a furnizării de materiale de îmbogățire în unele state 
membre sunt multiple. Măsurile nelegislative deja adoptate de Comisie și măsurile 
suplimentare prevăzute pentru 2013 vor fi în măsură să abordeze mai bine aspectul 
multifactorial al nepunerii în aplicare. Având în vedere aceste măsuri, nu este adecvat să se 
propună o modificare a legislației existente.


