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WYTYCZNE DLA WDROŻENIA DYREKTYWY RADY 
NR 2008/120 USTANAWIAJĄCEJ MINIMALNE 

NORMY OCHRONY ŚWIŃ 

 

 

General comments on the drafts provided by the Commission VP(14)2001 (rev.1) 

- Guidelines on the provision of enrichment material for pigs 
- Guidelines on the risks of tail biting in pigs and avoidance of tail docking 
- Aide-memoire on provision of manipulable material – what to look for when observing 

pigs during a welfare assessment 
 

I. INTRODUCTION  

The Commission has set up a small group with representative of 4 Member States: Denmark, 
France, the Netherlands and Germany (EFSA and the FVO were invited as observers) to draft 
guidelines (GL) for the implementation of Council Directive 2008/120 laying down minimum 
standards for the protection of pigs. 

On Tuesday 11th March, the Commission organised an Extended Working Group to present the 
guidelines on the directive mentioned above. In addition, the Commission announced that EFSA 
would present a set of indicators by 1st July 2014 to assess how this directive is being 
implemented. The final draft of the GL is expected to be presented in June and adopted in July. 

Producers representatives were not included in the drafting of these GL. Nevertheless the 
Commission has provided the first draft for comments and invited the Chairmanship of the Copa-
Cogeca Working Party (WP)1 on pigmeat for a meeting on 7th April in order to provide our 
comments on the first draft.  

The following comments are based on the contributions received by written consultation, and will 
be accompanied by more technical comments on track changes introduced directly in the drafts. 
The written comments will be approved by the Working Party and sent to DG SANCO. 

 

II. UWAGI OGÓLNE 

Copa-Cogeca wierzy w zorientowany na rynek dobrostan zwierząt w Europie oraz zachęca do 
opracowania dobrowolnych wytycznych, które pomogą producentom we wdrażaniu zapisów 
dyrektywy Rady nr 2008/120/WE ustanawiającej minimalne normy ochrony świń. Dlatego też 
nie powinny być one prawnie wiążące.    

                                                           
1 Chairmanship of the Working Party on pigmeat – Chair: Antonio Tavares, Vice-Chair: Miguel 
Higuera and Margareta Aberg. 

http://www.copa-cogeca.eu/downloadThread.aspx?threadID=106137
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Wysoki poziom dobrostanu świń jest niezmiernie istotny dla europejskich producentów. 
Niestosowanie się do jego wymogów przez niektórych producentów prowadzi do nieuczciwej 
konkurencji.  W ubiegłym roku europejscy hodowcy włożyli wiele wysiłku i poczynili znaczące 
inwestycje, aby sprostać wymaganiom ustanowionym w dyrektywie Rady nr 2008/120/WE 
ustanawiającej minimalne normy ochrony świń. Unijni producenci wieprzowiny muszą mieć 
możliwość pokrycia dodatkowych kosztów z przychodów z rynku, by zapewnić zrównoważoną 
produkcję wieprzowiny w UE. Co więcej, europejski sektor wieprzowiny już znajduje się w trudnej 
sytuacji finansowej ze względu na poważne wahania cen pasz, a także brak pewności co do handlu 
zagranicznego. Ponadto europejscy producenci konkurują z krajami trzecimi, gdzie obowiązują 
odmienne normy dobrostanu zwierząt.  

Należy udostępnić wsparcie finansowe, w ramach wspólnej polityki rolnej lub krajowych 
programów pomocy, aby pomóc rolnikom we wdrażaniu przepisów dyrektywy i zaleceń zawartych 
w wytycznych. Można by tu wykorzystać np. wsparcie z rozwoju obszarów wiejskich na rzecz 
pokrycia kosztów wdrażania europejskich przepisów. 

Dlatego też głównym celem wytycznych powinno być znalezienie kompromisowych rozwiązań i 
przedstawienie alternatyw możliwych do zastosowania we wszystkich systemach produkcji 
wieprzowiny, dostosowanych do warunków klimatycznych i sytuacji geograficznej, które wszyscy 
rolnicy będą mogli łatwo wdrożyć.  

Copa-Cogeca wielce niepokoi się faktem, że producenci zostali wykluczeniu z prac nad 
wytycznymi. Naszym zdaniem producenci powinni zaangażować się w prace nad wytycznymi już 
od samego początku, gdyż to oni będą je potem stosować. Doświadczenia zebrane w niektórych 
państwach członkowskich, w których podobne wytyczne już powstały, wykazują, że udział 
rolników jest korzystny. Co więcej, autorzy dokumentu powinni posługiwać się prostym i jasnym 
językiem. Aktualny projekt został napisany w sposób naukowy i przy zastosowaniu terminologii, z 
której zrozumieniem rolnicy mogą mieć trudności. Ponadto powinny zawierać one jasne i proste 
porady dla producentów, którzy doceniliby uzupełnienie ich o praktyczne przykłady. 

Doceniamy również wysiłki Komisji na rzecz udostępnienia sektorowi odpowiednich narzędzi, 
pozwalających na wdrożenie zapisów dyrektywy Rady 2008/120/WE, obawiamy się jednak, że 
narzędzia te mogą stać się zbyt nakazowe. Jesteśmy przekonani, że poszczególne państwa 
członkowskie powinny współpracować z rolnikami, w celu wypracowania możliwych do 
zastosowania i skuteczniejszych rozwiązań, dostosowanych do konkretnych warunków produkcji i 
klimatu panujących w każdym z regionów UE.   

Oprócz tego, nie można zastosować uniwersalnych instrumentów ze względu na znaczne 
zróżnicowanie Europy. Rolnicy powinni dysponować wystarczającą elastycznością przy 
wprowadzaniu wytycznych. Powinni móc wybrać odpowiednie materiały wzbogacające lub ich 
kombinację, najlepiej dostosowane do ich sytuacji, pod warunkiem, że spełniają one ustanowione 
normy.  

Wytyczne powinny opierać się na wynikach a nie środkach, a ich podstawę powinny stanowić 
wiarygodne informacje. W aktualnym projekcie, niektóre dane zaczerpnięte z poprzednich badań 
zostały przedstawione bez nakreślenia kontekstu, a co za tym idzie nie reprezentują warunków 
panujących w nowoczesnej produkcji wieprzowiny w pomieszczeniach zamkniętych. W związku z 
tym, ani tekst ani obrazki znajdujące się w projekcie nie odzwierciedlają większości instalacji 
produkcyjnych, metod gospodarki, zróżnicowania klimatycznego i sytuacji geograficznej w UE.  

Z naszych doświadczeń wynika, że rolnicy chętniej przyjmowali i stosowaliby te wytyczne, jeśli 
odnosiłyby się one do ich systemów produkcji i instalacji. Na przykład, większość świń w UE jest 
trzymana w pomieszczeniach o podłodze rusztowej. Dlatego też wytyczne powinny zawierać 
przykłady materiałów wzbogacających, które można zastosować w takich warunkach. Stanowi to 
dobry przykład wartości, jaką może przynieść zaangażowanie się producentów w ten proces, 
którzy mogliby udostępnić zdjęcia nowoczesnych, najczęściej stosowanych systemów produkcji, 
takich jak podłoże stałe, częściowo stałe lub całkowicie rusztowe.  

Dlatego też proponujemy poszerzenie grupy pracującej nad projektem o rolników, by skorzystać z 
ich ekspertyzy.  
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Definicja materiału wzbogacającego  

Dyrektywa Rady 2008/120/WE, Załącznik I, Rozdział I (4) 

[...] świnie muszą mieć stały dostęp do wystarczającej ilości materiału, który mogą ruszać i w 
nim grzebać, takiego jak słoma, siano, drewno, trociny, kompost grzybniowy, torf lub mieszanki 
takich materiałów, bez narażenia na szwank zdrowia zwierząt.  

Celem tych wytycznych jest udostępnienie dodatkowych wyjaśnień i wskazówek, które umożliwią 
lepszą interpretację i wdrażanie dyrektywy 2008/120/WE. Dokument tego rodzaju nie powinien 
być zbyt nakazowy (a wręcz powinien zawierać rozwiązania i alternatywy) oraz nie powinien 
wykraczać poza zapisy dyrektywy.  

W wytycznych stoi, że [...] materiał wzbogacający powinien być bezpieczny, nadawać się do 
zjedzenia, żucia, badania i powinno być można go zniszczyć. Na pewno można odnieść wrażenie, 
że definicja ta, wykracza poza przepisy, przez co podmioty mogą uwierzyć, że takie właśnie 
wymogi zawarto w dyrektywie, co nie jest zgodne z prawdą. Należy to wyjaśnić w projekcie.  

Zakładając, że zostanie to wyjaśnione w dokumencie, naszym zdaniem kryteria wyboru każdego z 
materiałów powinny zawierać dodatkowe pozycje/ kolumny, które pozwolą na lepszą „ocenę” 
każdego z materiałów wzbogacających. Np. zagrożenia dla zdrowia, wpływ ekonomiczny (koszty i 
korzyści), dodatkowy nakład pracy. dostępność materiału, bezpieczeństwo użytkowania, 
pochodzenie, dostosowanie do warunków produkcji (obsługa i osuszanie) oraz smak, zapach, 
deformacja materiału itd.  

Naszym zdaniem celem tego dokumentu nie jest określenie, które materiały wzbogacające są 
obowiązkowe. Rolnik powinien móc wybrać odpowiedni materiał wzbogacający lub ich 
kombinację, najlepiej dostosowany do sytuacji, pod warunkiem, że spełnia on ustanowione 
normy. Wytyczne powinny opierać się na wynikach a nie środkach, a ich podstawę powinny 
stanowić pełne informacje. 

Ponadto jeden tylko materiał może nie być w stanie dostarczyć wszystkich cech wymaganych w 
przypadku dobrego materiału wzbogacającego, niemniej jednak, jeśli zostanie on uzupełniony o 
inne materiały, zwierzęta będą mogły nim ruszać i w nim grzebać. Tabele umieszczone w 
wytycznych (str. 5-7 na temat materiału wzbogacającego) są bardzo restrykcyjne (lub wykraczają 
poza przepisy) i wydaje się, że wykluczają możliwość użycia kilku rodzajów materiału 
wzbogacającego. Celem wytycznych powinno być przedstawienie alternatyw, dlatego powinny one 
zawierać możliwość łączenia różnych materiałów. Z doświadczenia producentów wynika, że ważne 
jest, aby świnie miały dostęp do różnych materiałów wzbogacających, gdyż w przeciwnym 
wypadku szybko się nudzą. 

W dyrektywie Rady 2008/120/WE mowa jest o materiałach takich jak słoma, siano, drewno, 
trociny, kompost grzybniowy, torf lub mieszanki takich materiałów,  które zostały określone jako 
dobre materiały wzbogacające, jednak nie powiedziano nigdzie, że są to jedyne dobre materiały 
(lub ich połączenie).  Niemniej jednak aktualny projekt zwraca (nadmierną) uwagę na słomę, nie 
uwzględnienia jednak istniejących systemów i technik produkcji wieprzowiny ani warunków 
klimatycznych. Nawet obrazki ilustrujące pozytywne przykłady opiewają głównie systemy 
produkcji ekstensywnej i duże ilości słomy. 

Nie sprzeciwiamy się stosowaniu słomy. Wręcz przeciwnie, słoma stanowi dobry materiał 
wzbogacający, którego korzyści zostały wykazane w niektórych warunkach klimatycznych, 
przy zastosowaniu niektórych metod gospodarki i w niektórych zakładach. Właściwie w 
niektórych państwach członkowskich (np. Szwecji i Finlandii) z powodzeniem stosuje się 
niewielkie ilości słomy w większości kojców w ubojniach i kojcach dla macior, która stanowi 
materiał wzbogacający2. Możemy wiele wynieść z ich doświadczenia. Czytając te wytyczne można 
jednak odnieść wrażenie, że słoma jest dobra, a wszystkie inne materiały są złe.  

                                                           
2 Optymalizacja ilości słomy dla tuczników - przy uwzględnieniu czasu poświęconego na „zabawę”, SLU 
2012 
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Z dyrektywy Rady 2008/120/WE jasno wynika, że materiał wzbogacający nie powinien wywierać 
negatywnych skutków dla zdrowia zwierząt. W niektórych regionach Europy zastosowanie słomy 
może doprowadzić do różnorakich problemów. Wtedy nie można uznać tego materiału za 
najlepszą opcję, jeśli uwzględni się takie czynniki jak:  

 Bioasekuracja i wysokie ryzyko dla zdrowia - wektory przenoszący zarodźce następujących 
chorób: brucelozy, leptospirozy, gruźlicy, salmonelli i innych mogą znajdować się w 
słomie. Zagrożenia te są mniejsze w niektórych regionach ze względu na warunki 
klimatyczne i inne systemy zarządzania i struktury, aczkolwiek w innych regionach mogą 
wystąpić poważne problemy. Na przykład, w regionach stanowiących strefy buforowe 
wytyczone przez organy właściwe ze względu na pojawienie się afrykańskiego pomoru 
świń, przywiezienie elementów z zewnątrz do gospodarstwa może okazać się 
niebezpieczne, gdyż elementy te mogą być zakażone. 
 

 W okresie, w którym panują wysokie temperatury, wykorzystanie słomy może 
doprowadzić do stresu termiczne i dyskomfortu zwierząt. Połączenie wysokich 
temperatur, obornika i słomy może stworzyć idealne warunki do rozprzestrzeniania się 
patogenów, które już były obecne w gospodarstwie.  
 

 Stosowanie słomy w niektórych systemach produkcji i obiektach (np. podłoga rusztowa) 
może doprowadzić do problemów z systemami kanalizacyjnymi, ze względu na 
blokowanie się rur i systemów odwadniania.  Ponadto w takim przypadku czyszczenie i 
odkażanie obiektów jest trudniejsze, co tworzy idealne warunki do rozprzestrzeniania się 
chorób. Problemy te mogą doprowadzić do wymiany całego systemu. 
 

 W niektórych regionach Europy produkcja słomy jest ograniczona, co zwiększy zależność 
od importów. Wprowadzenie słomy we wszystkich gospodarstwach produkcji 
wieprzowiny w UE doprowadzi do wzrostu importów i ceny tego materiału. Należy 
oszacować ile ton tego materiału będziemy potrzebować na szczeblu UE, by zaspokoić 
wewnętrzny popyt oraz zastanowić się, czy UE będzie w stanie wyprodukować 
wystarczające jego ilości. Co więcej dobrze byłoby wyliczyć koszty dla poszczególnych 
gospodarstw.  
 

 Wprowadzenie tego materiału na szeroką skalę w gospodarstwach produkcji wieprzowiny 
(a zwłaszcza w tych, które nie są na to gotowe) oraz utrzymanie tego materiału, będzie 
wiązało się z koniecznością zwiększenia siły roboczej, a także poważnym wzrostem czasu i 
kosztów produkcji. 

 
Przy uwzględnieniu tych wszystkich kryteriów widać, że słoma nie jest najlepszym dostępnym 
materiałem wzbogacającym, w niektórych regionach UE.  Aczkolwiek, nie oznacza to, że nie jest 
ona jednym z najlepszych dostępnych materiałów wzbogacających.  Dlatego też ważne jest, aby w 
wytycznych znalazły się alternatywne materiały i/ lub mieszanki materiałów, które nie są 
szkodliwe, są bezpieczne i łatwo dostępne na szczeblu regionalnym, a których stosowanie 
przyniesie te same skutki.  Przykłady alternatywnych rozwiązań: potargany papier (gazety), różne 
formy miękkiego drewna i inne, jeśli zostanie udowodniona ich skuteczność.   
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Spójność z innymi politykami UE   

Europejski sektor wieprzowiny jest objęty wieloma przepisami, które albo już obowiązują, albo 
niedługo wejdą w życie. W związku z tym, wytyczne te powinny być zgodne nie tylko z 
wymaganiami dotyczącymi dobrostanu zwierząt lecz również z pozostałymi przepisami UE, jak 
np. prawo zdrowia zwierząt, dyrektywa w sprawie emisji przemysłowych (IED), Agenda 2000 
(Myśl globalnie, działaj lokalnie), cele w dziedzinie klimatu itd. Nalegamy, aby służby Komisji 
skonsultowały się z innymi działami przed przygotowaniem i przedstawieniem ostatecznego 
projektu. 

Poniżej znajduje się niewyczerpujący wykaz potencjalnych konfliktów: 

 Zdrowie zwierząt:  Wytyczne powinny być spójne z przepisami w zakresie zdrowia 
zwierząt.   
 

 Bioasekuracja: W przypadku pojawienia się ogniska choroby (jak np. afrykańskiego 
pomoru świń) wprowadzenie zakażonych materiałów może sprawić, że świnie będą miały 
kontakt z materiałami będącymi nośnikami choroby. 
 

 IED: Obecnie prowadzone są prace nad dokumentem referencyjnym dotyczącym 
najlepszych dostępnych technik (BREF BAT) dla Intensywnego Chowu Drobiu i Świń, 
zgodnie z którym BAT będą obowiązkowe. Wymagania dotyczące redukcji emisji 
amoniaku, technik obchodzenia się z gnojówką i obornikiem, mierzenia składu wód 
gruntowych i wydajnej gospodarki wodnej, mierzenia nieprzyjemnego zapachu i emisji 
pyłu mogą zostać wprowadzone. Np. częściowo lub całkowicie rusztowe podłogi stosowane 
w chowie świń w chłodnym klimacie, jeśli zostaną przeniesione do krajów ciepłych, mogą 
doprowadzić do wzrostu emisji gazów i zapachu.  Ponadto należałoby wprowadzić 
dodatkowy ustęp w wytycznych, zawierający opis działań na wypadek, jeśli stosowanie się 
do zapisów w zakresie dobrostanu zwierząt doprowadzi do zwiększenia emisji amoniaku. 
Powinny tam pojawić się również np. wskazówki odnośnie krajowych programów 
bioasekuracji, jeśli są one sprzeczne z przepisami w zakresie emisji. 
 

 Agenda 2000 i cele w dziedzinie klimatu:  Gdy tylko to możliwe, materiały wzbogacające 
powinny pochodzić ze źródeł lokalnych i powinny być dostosowane do pomieszczeń i 
systemów produkcji. Należy zachęcać także do ponownego wykorzystania materiałów 
dostępnych w gospodarstwie.   

Oprócz tego, nie można zastosować uniwersalnych instrumentów ze względu na znaczne 
zróżnicowanie Europy. Rolnicy powinni dysponować wystarczającą elastycznością przy 
wprowadzaniu wytycznych. Powinni mieć możliwość wyboru materiałów wzbogacających, 
najlepiej dostosowanych do metod produkcji, warunków geograficznych i klimatycznych, pod 
warunkiem, że spełnią one minimalne normy.   
 

III. WYTYCZNE W ZAKRESIE RYZYKA ODGRYZANIA OGONA I 
ZALECENIA DOTYCZĄCE OGRANICZENIA OBCINANIA OGONA 

Cieszymy się, że w dok. zawarto dalsze wyjaśnienia i zalecenia odnośnie tak złożonego tematu, 
aczkolwiek aktualny projekt w zakresie odgryzania ogona i ograniczenia potrzeby obcinania ogona 
nie do końca uwzględnia obecną sytuację ani nie opiera się na dostępnych opiniach naukowych. 

Obgryzanie ogona jest problemem złożonym (Dziennik EFSA 2007/611, 1-3) i różne czynniki 
mogą doprowadzić do jego wystąpienia, jak np. klimat, warunki związane z wodą, żywieniem, 
zdrowiem, rozmnażaniem, rodzajem pomieszczeń, materiały, struktura społeczna każdego stada, 
dostępne zasoby itd. Wyjaśnienie to powinno znaleźć się na początku dokumentu. Powinien on 
również zawierać tabelę, w której znajdą się czynniki, które mogą doprowadzić do takiego 
zachowania.   
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Niektóre państwa członkowskie, jak Szwecja czy Finlandia, zdobyły wartościowe doświadczenie w 
zakresie wykorzystania materiału wzbogacającego, który pozwolił na ograniczenie odgryzania 
ogona i zwiększył rentowność gospodarstw produkcji wieprzowiny.  Materiał wzbogacający 
pozytywnie wpływa na ograniczenie stresu u świń, a przez to może zapobiegać odgryzaniu ogona, 
niestety nie stanowi gwarancji całkowitej eliminacji tego problemu.  Powyższa informacja 
pojawiła się we wnioskach wielu badań, w tym Hunter et al., 2001: „Ze względu na fakt, że 
odgryzanie ogonów zależy od wielu czynników, nie udało się opracować pojedynczego 
alternatywnego rozwiązania, na którym można polegać. Wcześniej z powodzeniem stosowane 
metody mogą okazać się nieskuteczne w przypadku późniejszego pojawienia się problemu”  
(Hunter et al., 2001; Schrøder-Petersen & Simonsen, 2001)  

W wytycznych pominięto jednak tą kluczową informację, gdyż skupiają się one wyłącznie na 
materiałach wzbogacających, a w szczególności na słomie. Wrażenie to zostało jeszcze 
wzmocnione poprzez wybór ilustracji, gdzie pozytywne przykłady są ukazane na rysunkach, gdzie 
w otoczeniu świń znajdują się znaczne ilości słomy, a negatywne przykłady ukazują świnie o 
przyciętych ogonach. 

Aby dokument ten był bardziej zrównoważony, naszym zdaniem powinien on opierać się na 
większej liczbie źródeł naukowych, gdyż naukowcy nie są jeszcze w pełni zgodni co do tego 
tematu. Próba rozwiązania problemu odgryzania ogona poprzez stosowanie wyłącznie materiału 
wzbogacającego, bez uwzględnienia pozostałych czynników, bez podjęcia próby ich ograniczenia 
ani bez przedstawienia odpowiednich zaleceń, będzie nieskuteczna. 

Wytyczne powinny zawierać alternatywne rozwiązania, odzwierciedlające różnorodność 
czynników i systemów nowoczesnego i intensywnego chowu świń w UE, a także ukazujące 
naturalne zachowanie świń w tych warunkach. Komisja przy współpracy ze stronami 
zainteresowanymi powinna ostrożnie zmierzać w kierunku stopniowego ograniczenia obcinania 
ogona. Podejście to powinno opierać się na wielu różnych badaniach naukowych3, które 
odzwierciedlają różne warunki geograficzne i odmienne systemy produkcji w UE.   

Autorzy powinni np. opracować plan na rzecz ograniczenia odgryzania ogona oparty na 10 
krokach. Plan ten powinien uwzględnić różnorodne czynniki stanowiące podstawę problemu oraz 
doświadczenia zebrane w różnych państwach członkowskich.   

Niektóre państwa członkowskie, jak np. Holandia (deklaracja z Dalfsen4) wprowadziły 
dobrowolne plany na rzecz wycofania obcinania ogona w sposób stopniowy i odpowiedzialny. Ich 
głównym celem jest całkowite zniesienie tej praktyki w perspektywie długoterminowej.     

Europejscy producenci są gotowi na wdrożenie przepisów i stworzenie warunków 
umożliwiających zaprzestanie obcinania ogonów.   

 

                                                           
3 In many Member States many documents studying the problem are being undertaken or have been 
finalised: Ex: Report: Gabe von Stroh und Strohhaltungssystemen (u.a. Statham et al., 2011, S. 100-
108). Please contact the company KTBL (Kuratorium fuer Technik und Bauwesen in der 
Landwirtschaft) and Title: Beschaeeftigungsmoeglichkeiten fuer Schweine  from 2010. 

 
4 A study group called ‘curly tail’ with representatives stakeholders of the pig farming sector (LTO 

and NVV, the Dutch Society for the protection of Animals, Ministry of Economic Affairs, 

veterinarians, breeding organization, animal feed industry and slaughter , worked together on a 

program to attempt to reach a breakthrough in stopping tail docking. Scientists from the disciplines 

of health, welfare and enrichment materials, breeding, feeding , housing and climate and economy 

have indicated that scientifically the effect on tail biting an the possibilities to prevent or combat 

possible outbreaks. After the inventory the signed the declaration of Dalfsen (Appendix). The 

declaration of Dalfsen describes the route map of the Netherlands how the work on with high 

ambition and responsibility to incrementally part and eventually stop docking completely. 
 



 

 

7 | 7 

IV. DOKUMENT AIDE-MÉMOIRE 

Po pierwsze, projekt ten nie jest pełny i nie pozwala na przeprowadzenie poważnej analizy.  
Chcielibyśmy jednak zwrócić uwagę, że aktualny tekst i zdjęcia nie są reprezentatywne dla 
większości systemów produkcji w UE. Dlatego też, naszym zdaniem, należy poprawić tekst i 
zmienić ilustracje. 

W dokumencie znajduje się następujące zdanie: Podczas oceny dobrostanu, należy 
przeprowadzić obserwację świń, by stwierdzić, jak odnajdują się one w swoim środowisku i jak 
reagują na dostępne materiały do manipulacji.  Należałoby jednak dodać tu ocenę interakcji 
poszczególnych osobników z resztą grupy. Wszelkim obserwacjom powinien towarzyszyć 
wyczerpujący wykaz materiałów (oprócz słomy). Powinny one zawierać również informacje na 
temat dziennego cyklu świni, a nie koncentrować się jedynie na okresie, w którym zwierzę zajmuje 
się materiałami wzbogacającymi.   

 

V. WSKAŹNIKI DOBROSTANU ŚWIŃ 

Uwzględnienie wskaźników, które EFSA ma przedstawić, będzie stanowić ważną część 
wytycznych. Chcielibyśmy zwrócić się do Komisji z prośbą o publikację ostatecznego projektu po 
wprowadzeniu tych czynników.   

 

 

___________________ 

 

 


