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Tárgy : „Mit tartalmaz a sertések farok-rágásának megelőzésével és farok-kurtítássa l
kapcsolatos írországi programon részt vevő munkatárs szakmai beszámolója?” című írásbeli
kérdésre adott válasz .

Tisztelt Képviselő Úr!

Az Országgyű lésrő l szóló 2012 . évi XXXVI. törvény 42. § (8) bekezdése alapján K/13611 .
számon hozzám benyújtott, „Mit tartalmaz a sertések farok-rágásának megel őzésével és
farok-kurtítással kapcsolatos írországi programon részt vev ő munkatárs szakma i
beszámolója?” című írásbeli kérdésére a következ ő választ adom .

Először is engedje meg, hogy felhívjam rá Képvisel ő Úr figyelmét, hogy a szóban forgó
ülésen való részvétel a hazai sertéságazat versenyképességének fenntartása szempontjábó l
feltétlenül szükséges volt. Magyarország érdeke ugyanis, hogy a sertések jólétére vonatkozó
európai uniós szabályozás érvényesülése és az annak való megfelelés érdekébe n
hasznosuljanak a témában Európa-szerte rendelkezésre álló tapasztalatok . Magyarország
mezőgazdaságában meghatározó jelentőségű a sertéságazat szerepe, annak fejlesztése kiemel t
stratégiai cél . Amennyiben hazánk nem vesz részt a sertésszektor fejlesztését célzó munkában ,
azzal az egész ország sertéstartása kerülhet 'veszélybe . Rendkívül fontos ugyanis, hogy
naprakész információkkal rendelkezzünk az ágazatot érintő kérdésekről, és így időben
reagálni tudjunk az esetleges piaci változásokra .

A nagyüzemi sertéstartás gazdaságosságát és az állatok jólétét veszélyeztetheti a farok- é s
fülrágás, az ennek nyomán kialakuló fertőzések, illetve a kannibalizmus megjelenése . A
farokrágás okai többfélék lehetnek (pl . stressz, betegség, lassú növekedés, környezeti
faktorok) . Sokáig egyetlen módszer a megel őzésre a technológiába épített farokkurtítás volt ,
melyet majd minden állományban napi gyakorisággal alkalmaztak . A felmerülő komoly
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állatvédelmi aggályok nyomán 2008 óta az EU tagállamaiban a farokkurtítás nem végezhet ő
rutinszerűen. csak abban az esetben . ha bizonyított . hogy más sertések fülén vagy farkán
sérülések következtek be .

A farokrágás megelőzésére alternatív megoldásokat kell ezért keresni . melyre több
tagországban kísérleteket folytattak, illetve hasznos tapasztalatokat gy ű jtöttek . Ezen
tapasztalatok . a nemzeti számadatok és a problémát kezel ő legjobb gyakorlataik egymássa l
történő megosztására az Európai Bizottság 2016 . október 4-6 . között egyeztetésre hívta az
uniós tagországok illetékes képviselő it .

Az írországi szakértő i egyeztetés költségeit ugyan az FM költségvetése állta . azt azonban
az Európai Bizottság utólag megtéríti, tekintettel arra, hogy az egyeztetés egy az Európa i
Bizottság által kiemeltnek tekintett kérdéskörben, a Bizottság kezdeményezésére valósul t
meg.

Az ülésrő l készített úti jelentést mellékletként megküldöm . Remélem, hogy tájékoztatásom
választ adott a Képviselő Úr részéről felmerült, a sertések tw.okrrágásának megel őzésével és a
farokkurtítás előfordulásának csökkentésével foglalkozó rendezvénnyel kapcsolato s
kérdésekre .

Budapest, 2017 . január

Tisztelettel:
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JELENTÉS

I.

1. Ülés megnevezése :

- Meeting on actions to prevent tailbiting and reduce tail docking of pigs

- Ülés a sertések farokrágásának megel őzéséhez és farokkurtításának csökkentéséhe z
szükséges teendőkrő l

2. Résztvevők neve, beosztása, elérhetőségei (telefon és e-mail) :

Hüber Zoltán (állatjóléti referens), zoltan.huber!,fm.gov.hu, 06-1-795-209 7

3. Az ülést levezető elnök neve:

Terry Cassidy (FVO) és Des Maguire (FVO)

4. Időpont: 2016.10.04-06 .

5. Helyszín : Health and Food Audits and Analysis, Grange, Írorszá g

II. Kapják :

Élelmiszerlánc-felügyeleti F őosztály (zsofia.kokany@fm.gov.hu, zoltan.gombos@fm .gov.hu)

EU és FAO Ügyek Főosztálya (interim@fvm.gov.hu, agri-ektb@fm.gov.hu)

NÉBIH (SchmidtA@nebih .gov.hu, PallosLna,nebih.gov.hu, PeterK(anebih .gov.hu,
PankerM@nebih.gov.hu)

Állandó Képviselet (szabolcs .pasztor@mfa.gov.hu)

III. Vezetői összefoglaló :

2016. október 4-tól 6-ig került megrendezésre Grange-ben a sertések farokrágásána k
megelőzéséhez és farokkurtításának csökkentéséhez szükséges teend őket tárgyaló szakértői
ülés .

Az esemény célja a témakörrel kapcsolatos tapasztalatok és legjobb gyakorlatok megosztása ,
a sertések védelmére vonatkozó minimumkövetelmények megállapításáról szóló
2008/120/EK tanácsi irányelv vonatkozó el ő írásainak való megfeleléshez szükséges teendők
megvitatása volt.

Az ülésen COM részér ő l elhangzott, hogy az állatszállítás mellett a farokkurtítás témakörét i s
kulcsterületnek választották. Az elsődleges feladat a farokrágással és farokkurtítássa l
kapcsolatos adatok összegyűjtése nemzeti szinten .

Ezután, 2017-ben tematikus audit-sorozatot terveznek, valamint újabb szakértői ülést
szeretnének tartani Grange-ben . Az auditok pontos helyszíne még nem ismert, de olyan
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országokba tervezik, ahol már történtek el őremutató lépések az ügyben (pl . DE, NL, DK). Ezt

követően, 2018-ban tanulmányutakat szeretnének szervezni, a jó gyakorlatok terjesztése

érdekében . Emellett tanácsi üléseken és PAFF-on is napirendre fog kerülni a téma .

IV. Részletes napirend:

1 .

	

Első nap:

1. Opening Address, policy perspective
A mintegy 50-55 fő részvételével tartott ülést az interneten is nyomon lehetett követni .
A tanulmányutak, hálózati találkozók és más a legjobb gyakorlatok megosztását célz ó
találkozók fontos szerepet játszanak az irányelvben el őírt követelményeknek val ó
megfelelés elő segítésében .

COM tematikus auditsorozatokat fog szervezni, a vizsgálandó kulcsterületeknek a
farokkurtítást és az állatszállítást választották . Nem csak a hiányosságok felderítése
azonban a cél, hanem a legjobb gyakorlatok terjesztése is .

2. Objectives and Expectations Dir . F
1991 . óta csak akkor lehet rutinszerűen farokkurtítani, ha előfordul farokrágás és

annak megelőzését szolgálja. A 2008/120/EC irányelv szerint a farokkurtítás, nem

végezhető rutinszerűen, csak abban az esetben, ha bizonyított, hogy más sertések fülé n

vagy farkán sérülések következtek be . 2013-tól a kocákat csoportosan kell tartani .

A fenti szabályok betartásának ellen őrzésére 2013-ban COM auditokat tartott . A nem

megfelelések aránya összességében 19,3% volt, 9 tagállammal szemben indította k

kötelezettségszegési eljárást .

2016-ban COM kiadott egy ajánlást és egy munkadokumentumot az irányelvnek val ó

jobb megfelelés érdekében . Az előírások gyakorlati megvalósításában a sertéságazat

valamennyi szereplőjének részt kell vennie, nem csak a hatóságoknak .

3. Farewelldock project - Overview
A Farewelldock projekt célja, annak felderítése, hogy miként lehetne véget vetni a

farokkurtításnak és megel őzni a farokrágást . Számos ország (pl . DK, UK, SE, USA,

FR) kutatóintézetei vesznek részt az ezt célzó kutatásokban .

A projekt 3 éves időtartamú, idén ér véget . Három alprojektből áll: a WP1 a

farokrágás, illetve farokkurtítás rövid- és hosszútávú hatásait vizsgálja, a WP2 a

farokrágás megelőzésével, a környezetgazdagító anyagok használatával foglalkozik, a

WP3 pedig a farokrágást okozó kockázati tényez őket kutatja. A projekt a következ ő
weboldalon érhető el : http://farewelldock.eu/ .

4. Farewelldock project - Immediate and long term consequences of tail dockin g
and tail biting for pig welfare
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Az azonnali és hosszú távú hatások vizsgálatán belül a fájdalom a fő kutatási
területük . Különböző módszereket használnak a vizsgálatára (laboratóriumi
módszerek, viselkedés tanulmányozása, nociceptorok vizsgálata) . A fantomfájdalom
jelensége vizsgálataik szerint még a farokkurtítást követő 16 hét után is jelentkezhet .
Az azonnali fájdalom kimutatása érdekében felvételt készítenek a malacokról a
farokkurtítás közben és elemzik a reakcióikat (különösen az orbitális terület rángás a
jellemző ) .

A beavatkozást követő napokban csökken az állatok mozgása, a farkukat leengedv e
tartják. A farokkurtítás alatt magasabb frekvenciájú hangot adnak ki az állatok, 2 0
másodperccel utána csökkent mozgás tapasztalható, 1 napig csökkent a faro k
mozgása, 1 hét elteltével nem látható különbség . Az akut panasz kb . 4 napig tart ,
traumatikus neurómák azonban 16 hétig is megmaradhatnak. A később szerzett
sérülések (farokrágás) ezzel szemben 16 hétnél rövidebb idő alatt elmúlnak.

5. Farewelldock project – Use of straw to reduce tail-biting as an alternative to tail-
docking

A WP2 részét képz ő vizsgálatokat svéd farmokon végezték, egy közös svéd-dá n
projekttel együtt . A szalma hasznos a sertések számára, mivel fürkészési ösztöneike t
kiélhetik rajta .

Azon sertések esetében, amelyeknek nem adtak szalmát és nem kurtították a farkuka t
kilencszer nagyobb volt a farokrágás el őfordulása, mint azoknál, amelyek farkát
kurtították és kaptak szalmát . További vizsgálatok szükségesek az ideális
szalmamennyiség meghatározása, valamint más manipulálható anyagok hatásának
vizsgálata érdekében .

Svédországban tilos a malacok farokkurtítása ; azért alkalmazható hatékonyan a szalma
a farokrágás megelőzésére, mert alacsonyabb az állatsűrűség és biztosítani kell sima
padlófelületet is . Vágóhídi adatok szerint a levágott sertések 1,6%-ánál tapasztalják
farokrágás nyomait.

A svéd gazdaságok 99% használ szalmát, 50-60%-a szalma mellett más manipulálható
anyagot is használ . Utónevelt malacok esetében napi 29 g malaconként, míg hízókná l
napi 50 g már hasznos lehet a farokrágás megel őzésében. Svédországban a hízóknál
jelent nagyobb problémát a farokrágás .

Fontos lenne kidolgozni olyan sertéstartási rendszert, illetve épületeket, amelyekné l
nem jelent problémát a szalma használata (Dániában van egy ezt célzó projekt) .
Emellett szükséges a farmereket is motiválni a szalmahasználatra .

6. Farewelldock project – Early detection of tail biting and the role of healt h

Az előadásban bemutatásra kerültek norvég és finn kutatások eredményei a farokrágá s
korai észlelésével kapcsolatban. A farokrágás szokása gyorsan terjed, ezért jó időben
észlelni annak előfordulását . Nem tudjuk megmondani előre, hogy hol fog jelentkezni ,
de vannak kockázati tényezők, amelyek növelik az esélyét (pl . unalom, stressz, élettan i
háttér, valamilyen tápanyag hiánya) .
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Gyakrabban rágják társaik farkát a kocasüld ők, a kistestű állatok, a nagy genetikai
produktivitású, valamint a hiperaktív egyedek . Ezzel szemben gyakrabban válnak
áldozattá a nagy testű, alacsony genetikai produktivitású, illetve beteg vagy sánta ,
állatok, valamint azok az egyedek, amelyeket korábban már megrágtak . A beteg
állatokat átlagban hatszor gyakrabban harapják . Emellett fontos megemlíteni, hogy
vannak olyan speciális fenotípusú állatok, amelyek jellemz ően sem nem rágnak, sem
azt nem hagyják, hogy az ő farkukat rágják. Ezek az állatok általában kevésb é
szociálisak.
Viselkedés (pl . aktivitás) alapján előrejelezhető lehet a farokrágás . Hasznos lenne ,
amennyiben automatikusan detektálni lehetne (pl. kamerával vagy detektorral) az
aktivitás mértékének, evési aktivitás, manipulálható anyagok használatának változás a
alapján.

7. COST action (GroupHouseNet) with activities related to Tailbitin g

28 ország képviselői vesznek részt a hálózat munkájában (+USA megfigyel őként) ,
sertés- és baromfitartással kapcsolatos témákon is dolgoznak . Nem végeznek saját
kutatást, a meglévő szakirodalom alapján dolgoznak . A farokrágás az egyik fő vizsgált
témájuk. 2017-2020 között publikációkat készítenek a témában . 2016 . november 1-én
konferenciát tartanak Szerbiában . Szeretnének majd ajánlásokat kidolgozni arr a
vonatkozóan, hogy miként lehet farokkurtítás nélkül sertést tartani . A hálózat
munkájáról további részletek a következ ő oldalon találhatóak :
http://www.grouphousenet.eu/ .

8. Overview report of Study Visits on Rearing Pigs with intact tail s

„Problems/Solutions ”

A Finnországban, Svédországban, illetve Svájcban megrendezett tanulmányutakon 1 4
tagállam képviselő i vettek részt. Az ülés előtt beérkezett kitöltött kérdő ívek alapján
DE, DK, FR és NL indított programot a farokrágás megel őzésé, illetve a farokkurtítás
csökkentése érdekében . IE és további 5 tagállam tervezi ilyen program indítását, a
többi 16 tagállamnak nincs konkrét terve .

9. Breakout group discussion on performance of on farm risk assessments including
the risk parameters listed in Commission Recommendation (EU) 2016/33 6
A résztvevők vitafórumokon oszthatták meg egymással a kockázatértékelésse l
kapcsolatos véleményüket, illetve tapasztalataikat .

2 .

	

Második nap :

1. Change recent experience from the poultry secto r

A Nestbox Egg Co . (második generációs családi vállalkozás, 50 munkás, 3 milli ó
tojás/hét) vállalat vezetője megosztotta tapasztalatát a ketreces tojótyúk-tartá s
végbement, feljavított ketreces tartásra történő átállásról . 2012-t megelőzően világosan
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kellett kommunikálni minden érdekelt felé, mit kell tennie az átállás során.
Írországban pozitívak voltak a tapasztalatok, az állatjólét és a farmere k
munkakörülményei is javultak (több hely, kisebb mortalitás, jobb állattartási rendszer) .

A nem feljavított ketrecek betiltása után a következ ő választási lehetőségeik voltak a
tartóknak : átállás ökológiai gazdálkodásra, szabadtartásra, mélyalmos tartásra vagy
feljavított ketreces tartása, illetve a termelés befejezése. Továbbra is szükség volt
(olcsó) ketreces tojásra, a vásárlók szemében ugyanakkor a feljavított ketrec i s
ketrecnek számít . Írországban jelenleg a 3,3 millió tojótyúk 58%-át tartják feljavítot t
ketrecben, 39% szabadtartásban, 2%-át ökológiai gazdálkodásban, míg 1%-á t
mélyalmos tartásban .

2. Funding possibilities for changes to housing/management leading to low stres s
pig production

EU-s és nemzeti állatjóléti támogatás is nyújtható azoknak, akik megfelelnek a
kötelező előírásoknak és emellett a kötelez ő előírásokon túlmutató teljesítést i s
vállalnak. Aktív farmoknak adható támogatás, segíthet pl . a farokrágás
megelőzésében, környezetgazdagításban, külső kifutóhoz való hozzáférésben . 1-7 évre
adható támogatás, 500 euró állategységenként .

3. Maintaining low stress pig production – rearing pigs with intact tail (CH )

Svájcban 2001 óta nem végezhető farokkurtítás érzéstelenítés nélkül, azóta nagyrész t
megszűnt. 2008 óta tilos a farokkurtítás, emellett valamennyi malacnak hozzáférést
kell biztosítani manipulálható anyaghoz . Társadalmi nyomás hatására tiltották be a
farokkurtítást, korábban az állatok 99%-át farokkurtították .

A tiltás óta vágohídi vizsgálatok alapján az állatok 97,7%-nál nem észlelhető
farokrágás nyoma, 0,7%-nál nekrózis észlelhető . A farokrágás megel őzése érdekében
az állattartók nem keverik a csoportokat, minél kisebb stressznek igyekeznek kitenn i
az állatokat, valamint megfelel ő klímát és takarmányt biztosítanak nekik . Farokrágás
előfordulása esetén a farmernek stratégiát kell kidolgoznia a megszüntetés érdekébe n
(harapós malacok eltávolítása, környezetgazdagító anyagok biztosítása, takarmán y
felülvizsgálata, konzultáció szakemberekkel) .

Kizárólag organikus manipulálható anyagok engedélyezettek, lánc és m űanyag játéko k
nem. A svájci sertések jó egészségi állapotúak, mentesek többféle betegségt ől (pl .
APP) .

4. Maintaining low stress pig production – rearing pigs with intact tail (SE )

Svédországban sem engedélyezett a farokkurtítás . A farokrágás okai többfélék
lehetnek (pl . stressz betegség vagy lassú növekedés miatt, illetve a környezeti faktoro k
vagy a csoport miatt, Staphylococcus hyicus-fertőzés) . A leggyakoribb ok a stressz .
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A szalmának frissnek és jó minőségűnek kell lennie, az állatoknak szabad hozzáférés t

kell biztosítani hozzá . Napi többször adva jobb hatás érhető el, a mennyiség kevésbé

fontos .

A nem megfelel ő tisztaság (illetve az azzal járó magas ammónia koncentráció é s

páratartalom) is kockázati tényez ő a farokrágás szempontjából . A só mennyisége és a

takarmány rosttartalma fontos az állatok jóléte szempontjából .

A farokkurtítás jelentőségét túlbecsülik, a farokkurtított malacokat is rágják . A farok

meghagyása ellenben jó indikátor, amely idejében jelzi a problémákat .

5. NGO perspectives on developing and implementing a Quality Assurance schem e
for improving the rearing of pigs and phasing out of tail dockin g

A piacnak kell finanszíroznia a szükséges fejlesztések árát . Magasabb uniós állatjóléti

előírásokat szeretnének, 28 tagállam esetében ezt nehéz elérni. A jogszabályi

változtatások mellett más módszerekre is szükség van . Az állatjóléti jelölés (önkéntes )

bevezetése is hasznos lehet az el őrelépés érdekében .

Hollandiában a levágott 450 millió állat 1%-át tartják valamilyen állatbarát vag y

ökológiai állattartási rendszerben . 3 szintű állatvédelmi jelölési rendszerük van (Beter

Leven). Az üzletláncok is figyelnek már rá, érdekli őket és a vásárlókat is egyre

inkább. 2015-ben Hollandiában 20 millió állatot jelöltek állatbarát termékként, 120 0

farm, 300 élelmiszer előállító és 18 üzlet(lánc) vesz részt a jelölésben .

6. Actions to improve the productivity and welfare of pigs with the aim of reducin g
tail docking (DK)

Dániában évente 31 millió sertést nevelnek, ebbő l 19 milliót vágnak le belföldön, 1 2

milliót exportálnak. A sertések 3%-a jelölt, azaz nem lehet farokkurtítva . Az elő írások

szerint maximum a farokhossz fele vágható le .

2017-től az állatbarát termékeket 3 szintű jelöléssel fogják ellátni (3 szív

szimbólummal) az üzletekben. Az egy szívvel jelölt termékekhez kell a legkevesebb

feltételnek teljesülni, míg a három szívvel jelölteknek komolyabb követelményeknek

kell megfelelniük (pl . szükség van külső kifutóhoz való hozzáférésre is) .

7. Actions to improve the productivity and welfare of pigs with the aim of reducing
tail docking (DE)

Németországban is működik jelölési rendszer, továbbá az állatjóléti stratégiájukban i s

fontos hangsúlyt kap a téma. Kiadtak egy kézikönyvet a farokrágás megelőzésének
témájában, továbbá segítséget nyújtanak és tanácsot adnak a gazdáknak a
környezetgazdagító anyagok használatában . 16,5 euró támogatást adnak minden nem
farokkurtított malac után .
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2011 óta 3-4 millió eurós az éves kutatási költségvetésük a sertés farokrágá s
megelőzésének témájában, ami kiegészül még 1,6-2 millió euróval, amit a kutatás i
eredmények gyakorlati alkalmazására fordíthatnak . Ebből valósul meg egy model l
farm is .

Nagy a kereslet és a kínálat is a kurtított farkú malacokra, és mivel nincs egyértelm űen
tiltva, van rá lehetőség .

2011 és 2016 között 51 projekt indult Németországban, a témában . Ebbő l 28 projekt
kísérleti (tudományos és gyakorlati), 13 megvalósíthatósági vizsgálat, míg 8
tanácsadási célú . Rendszeres koordinációs ülések vannak WG-okban folyik a
tudástranszfer .

8. Breakout group discussion on benchmarking farms at national level on levels o f
tail biting, tail docking and provision of sufficient enrichment materia l

A résztvevők vitafórumokon oszthatták meg egymással a farmok
teljesítményértékelésével kapcsolatos véleményüket, illetve tapasztalataikat .

3 .

	

Harmadik nap :

1. Overview of MS' Action Plans to implement the Commission Recommendation s
(EU) 2016/338 of 8 March 201 6

Az ülés előtt kiküldött kérdőívekre 23 tagállamból érkeztek válaszok . A farokrágás
előfordulásával kapcsolatban 5 tagállam gyűjt adatokat: DK-ban 0,64%, FI-ban 1% ,
LT-ban 1%, SE-ban 1,6-2,3%, UK-ban (Észak-Írország) 1-3% az előfordulása . A
farokkurtítás előfordulásával kapcsolatban 4 tagállamtól érkeztek adatok : DK – 97% ,
IE – 99%, PT – 65%, LT – 50% .

Aktív stratégiájuk van a következő tagállamoknak: DE, DK, FR, NL. IE 2017-ben
tervezi elindítani nemzeti stratégiáját, 5 további tagállam végez egyéb tevékenységet a
témában.

2. COM programme on actions to prevent tailbiting and reduce tail docking of pig s

Nemzeti szintű adatgyűjtés az első szükséges lépés, majd munkacsoportok létrehozása
nemzeti szakértőkkel . Ezután 2017-ben auditokra kerülhet sor, majd a következ ő
szakérető i ülésre Grange-ben . Az auditok pontos helyszíne még nem ismert, de olyan
országokba tervezik, ahol már történtek el őremutató lépések az ügyben (pl . DE, NL,
DK) . Ezt 2018-ban tanulmányutak követhetik . Emellett tanácsi üléseken és PAFF-o n
is napirendre fog kerülni a téma.

3. Breakout group discussion: Actions at EU level to add value to MS actions t o
prevent tail-biting/avoid docking
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A résztvevők vitafórumokon oszthatták meg egymással az uniós szinten szüksége s

lépésekkel kapcsolatos véleményüket .

4. Industry initiatives to improve the rearing of pigs with intact tails (DK )

A Dán Sertéskutatási Központ működését a gazdák finanszírozzák, évente 15 millió

eurós a költségvetése . A legjobb gyakorlatokat bemutató útmutatókat adnak ki .

Dániában az utóbbi években csökkent a farokkurtított malacok száma. Az állatvédelm i

jelölési rendszerben figyelembe veszik a szalma használatát és a nem kurtított faro k

meglétét is . Együttműködnek egyetemekkel a kutatásban .

5. Maintaining low stress pig production — rearing pigs with intact tails (FI )

A Finnországban tartott sertések 99%-a SPF (pl . PRRS-, Salmonella-, Aujeszky-

mentes) ; 20%-uk finn fajta40%-uk TopigsNorsvin, 40%-uk dán fajta . 2,1 millió sertést

vágnak, átlagosan 90 kg-osan, mintegy 1350 farmon tarják őket. Három nagy

integrátor működik az országban és néhány kicsi . 2018-ban betiltják a telje s

rácspadozatot.

Az Atria vállalat farmjain nem végeznek farokkurtítást . A vállalat valamennyi

termékén szerepel, hogy melyik farmról származik. Egyik, 3700 kocás telepük a

legnagyobb a világon, ahol nem kurtított farkú sertéseket termelnek . A hízók napi
1000 g körüli testtömeg gyarapodást produkálnak, 1,6% a farokrágás gyakorisága .

Azokban a gazdaságokban fordult el ő farokrágás, ahol a fűtési/hűtési rendszer ne m

működött megfelelően (esetleg a takarmányozással voltak problémák) .

6. Breakout group discussion: EU-wide welfare label
A résztvevők vitafórumokon oszthatták meg egymással az uniós szint ű állatjóléti

jelöléssel kapcsolatos véleményüket .

7. Conclusions and future actions

A farokrágás okai mögött multifaktoriális tényez ők vannak, így nem egyszerű
megoldást találni . COM-nak politikai vezető szerepet kell vállalnia. A farokrágás

csökkentése érdekében minimalizálni kell az állatokat érő stresszt .

Lépésről lépésre kell dolgozni a megoldáson, ami sokféle lehet . További

információkra van szükség a tagállamoktól a farokkurtítás, illetve a farokrágá s

gyakoriságával kapcsolatban . Az ezzel kapcsolatos koordináció COM feladata . Az

információk megosztására jó terep a CIRCABC . Az iparnak és a tagállami

hatóságoknak együtt kell működniük a probléma megoldása érdekében .

V. Ülés vonatkozásában további feladatok :
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VI. Jelentésben szereplő szakkifejezések magyarázat a

VII. Egyebek

Az üléshez kapcsolódó dokumentumok Hüber Zoltánnál rendelkezésre állnak .

Budapest, 2016 . október 24 .

Készítette : Hüber Zoltán
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