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EВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

26.10.2011

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0530/2010, внесена от Bernard Bailly, с френско гражданство, от 
името на екологична организация „Santé, Environnement, Vie, Eau en 
Morgan“, относно неспазването от страна на френските органи на Директива 
2001/88/ЕО на Съвета за изменение на Директива 91/630/ЕИО относно 
определяне на минималните стандарти за защита на свинете

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията, който е председател на гореспоменатата екологична 
организация, възразява срещу пренебрегването от страна на отговорните френски 
органи на условията в свинеферма в Reclesne в департамент Saône-et-Loire, Източна 
Франция, които той описва подробно. Вносителят посочва най-вече, че тези условия 
противоречат на разпоредбите на член 1, параграф 4, буква а) от директивата, съгласно 
която „свинете майки и женските свине се отглеждат групово през период, който 
започва четири седмици след заплождането и приключва една седмица преди 
очакваното раждане. Стените на помещението, в което се намира групата трябва да са 
дълги най-малко 2,8 m. Когато групата е по-малка от шест животни, ширината на 
стените на помещението, в което се намира, трябва да е най-малко 2,4 метра.
Вносителят също така се позовава на член 1, параграф 9, съгласно който „от 1 януари 
2003 г. разпоредбите, предвидени в точка 1, буква б), точки 2, 4 и 5, както и в 
последното изречение на точка 8, се прилагат за всички новопостроени или 
преустроени свиневъдни обекти или, които за пръв път се пускат в действие, след тази 
дата. От 1 януари 2013 г. тези разпоредби се прилагат за всички свиневъдни обекти“.
Тъй като подадената от него жалба до френските органи не е дала резултат, вносителят 
призовава Европейския парламент да насочи вниманието на френските органи към 
факта, че те са задължени да спазват приложимото законодателство на ЕС.

2. Допустимост
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Oбявена за допустима на 27 септември 2010 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 13 януари 2011 г.

Вносителят се позовава на прилагането на законодателството на Европейския съюз за 
защита на свинете. Той твърди, че френска свинеферма не спазва европейските 
изисквания да държи свинете майки и женските свине групово през период, който 
започва четири седмици след заплождането и приключва една седмица преди 
очакваното раждане.

Директива 91/630/ЕО на Съвета и Директива 2001/88/ЕО на Съвета са кодифицирани с 
Директива 2008/120/ЕО относно определяне на минималните стандарти за защита на 
свинете.

Член 3, параграф 4 от Директива 2008/120/ЕО изисква държавите-членки да гарантират, 
че свинете майки и женските свине се отглеждат групово през период, който започва 
четири седмици след заплождането и приключва една седмица преди очакваното 
раждане. Съгласно член 3, параграф 9 от директивата, тези разпоредби се прилагат за 
всички новопостроени или преустроени свиневъдни обекти или които за пръв път се 
пускат в действие след 1 януари 2003 г. и за всички свиневъдни обекти от 1 януари 
2013 г.

От предоставената от вносителя на петицията информация изглежда, че сградата, в 
която се отглеждат свинете майки и женските свине през периода, който започва 
четири седмици след заплождането и приключва една седмица преди очакваното 
раждане (част P1.1), е построена през 1995 г., но е пусната в действие за отглеждане на 
свине майки и женски свине за пръв път през 2005 г., както посочва член 2 от 
документа „PJ1 Arrêté Préfectoral du 21 Juillet 2005“. Следователно, съгласно 
изискванията на член 3, параграфи 4 и 8 от Директива 2008/120/ЕО тези животни не би 
следвало да се държат в отделни клетки, както е описано на страница 3 от документа 
„Earl Lamarre PJ2 Présentation de l'élévage porcin“, а да се отглеждат групово. Освен това 
на страница 3 от същия документ се посочва, че нерезите ще се отглеждат в отделни 
боксове от 5 m2, докато съгласно приложение І, глава ІІ, точка А от директивата, 
изискването е, че „подът, за възрастен нерез, свободен от каквито и да е препятствия по 
него, трябва да бъде най-малко 6 m2“.

Държавите-членки са отговорни за прилагането на европейското законодателство в 
областта на хуманното отношение към животните. В тази връзка член 8 от Директива 
2008/120/ЕО определя изискването, че „държавите-членки гарантират, че инспекциите 
се извършват под отговорността на компетентния орган, с цел да се проверява 
спазването на разпоредбите на настоящата директива“. В приложените документи 
вносителят на петицията е включил копие от доклад от инспекция, свързана с въпроси 
относно опазването на околната среда, но не и доклад от инспекция, извършена от 
френските органи във връзка с хуманното отношение към животните. От 
предоставените от вносителя на петицията данни не става ясно дали компетентните 
френски органи вече са извършили или не специална инспекция, за да проверят дали се 
спазват изискванията за хуманно отношение към животните в тази свинеферма.
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С оглед на предоставената от вносителя на петицията информация, службите на 
Комисията ще поискат разяснения по този въпрос от компетентните френски органи.

4. Отговор от Комисията, получен на 26 октомври 2011 г.

Писмото на вносителя от 3 май 2011 г. на практика не съдържа нови елементи в 
подкрепа на петицията, а основно съдържа коментари относно въпросите, повдигнати 
от Комисията след първоначалното й разглеждане.

На 4 май 2011 г. Комисията изпрати писмо до компетентните френски органи с искане 
за допълнителна информация относно евентуалните нарушения, посочени в 
документите, които вносителят е изпратил първоначално, като например липсата на 
информация относно специфичните инспекции за хуманното отношение към 
животните, проведени във въпросната свинеферма, необходимостта от освободена от 
препятствия площ за отглеждането на нерези и груповото отглеждането на свине майки 
и женски свине. В своя отговор от 25 юли 2011 г. френските органи са предоставили 
следните съществени данни, които показват, че в свинефермата са спазени 
изискванията на директивата:
По отношение на специфичните инспекции за хуманно отношение към животните, 
френските органи посочват, че са извършили две инспекции за проверка на 
съответствието на въпросната свинеферма с изискванията на директивата, съответно на 
20 февруари 2007 г. и на 31 март 2011 г. По време на тези посещения органите не са 
установили нарушения на изискванията за  хуманно отношение към животните.

По отношение на груповото отглеждане на свине майки и женски свине, френските 
органи посочват, че през 1995 г .  крилото P1.1 на съответната сграда вече се е 
използвало. Следователно съгласно член 3, параграф 4 и параграф 9 от Директива 
2008/120/EО, изискването за групово отглеждане на свине майки и женски свине ще се 
приложи от 1 януари 2013 г.
По отношение на освободена от препятствия площ за отглеждането на нерези, 
френските органи посочват, че в документ „Earl Lamarre PJ2 Présentation de l'élevage 
porcin“ е била допусната грешка и че в докладите от инспекциите за хуманно 
отношение към животните, проведени на 20 февруари 2007 г. и 31 март 2011 г. е 
посочено, че площта на помещенията за отглеждане на нерези е 6 кв. м.

На този етап Комисията не разполага с данни, които да показват, че въпросната 
свинеферма не отговаря на изискванията на Директива 2008/120/ЕО относно 
определяне на минималните стандарти за защита на свинете.


