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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0530/2010 af Bernard Bailly, fransk statsborger, for 
miljøsammenslutningen "Santé, Environnement, Vie, Eau en Morvan", om de 
franske myndigheders manglende håndhævelse af Rådets direktiv 2001/88/EF om 
ændring af direktiv 91/630/EØF om fastsættelse af mindstekrav med hensyn til 
beskyttelse af svin

1. Sammendrag

Andrageren, der er formand for ovennævnte miljøsammenslutning, påklager, at de ansvarlige 
franske myndigheder ser igennem fingre med de forhold, der hersker på et nærmere betegnet 
svinebrug i Reclesne i departementet Saône-et-Loire i det østlige Frankrig. Andrageren 
påpeger, at der i indeværende tilfælde først og fremmest er tale om overtrædelse af 
bestemmelserne i ovennævnte direktivs artikel 1, nr. 4, litra a, hvori det hedder, at "søer og 
gylte skal holdes i flok i perioden fra fire uger efter løbning til en uge før det forventede 
faretidspunkt. Den sti, hvor flokken holdes, skal have sider, hvis længde er over 2,8 m., og når 
disse dyr holdes i flokke på færre end seks dyr, skal den sti, hvor flokken holdes, have sider, 
hvis længde er over 2,4 m. Andrageren henviser tillige til artikel 1, nr. 9, hvori det hedder, at 
fra den 1. januar 2003 gælder nr. 1, litra b), nr. 2, 4 og 5 samt nr. 8, sidste punktum, for alle 
nyopførte og genopførte bedrifter og bedrifter, der tages i brug for første gang efter denne 
dato. Fra den 1. januar 2013 gælder disse bestemmelser for alle bedrifter". Da klagerne til de 
franske myndigheder har været resultatløse, anmoder andrageren Europa-Parlamentet om at 
gøre de franske myndigheder opmærksomme på, at de er forpligtede til at respektere EU's på 
området gældende retsakter.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling.

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 27. september 2010). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).
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3. Kommissionens svar, modtaget den 13. januar 2011.

"Andrageren henviser til anvendelsen af EU's lovgivning om beskyttelse af
svin. Han hævder, at en fransk svinefarm ikke overholder de europæiske krav om at holde 
søer og gylte i flok i perioden fra fire uger efter løbning til en uge før det forventede 
faretidspunkt.

Rådets direktiv 91/630/EF og Rådets direktiv 2001/88/EF blev kodificeret i Rådets direktiv 
2008/120/EF om fastsættelse af mindstekrav med hensyn til beskyttelse af svin.

Artikel 3, stk. 4, i direktiv 2008/120/EF kræver, at medlemsstaterne sikrer, at søer og gylte 
holdes i flok i perioden fra fire uger efter løbning til en uge før det forventede faretidspunkt. 
Disse bestemmelser gælder for alle nyopførte og genopførte bedrifter og bedrifter, der tages i 
brug for første gang efter den 1. januar 2003, og for alle bedrifter fra den 1. januar 2013 i 
henhold til direktivets artikel 3, stk. 9.

Ud fra andragerens oplysninger lader det til, at den bygning, der huser søer og gylte i perioden
fra fire uger efter løbning til en uge før det forventede faretidspunkt (enhed P1.1) blev bygget 
i 1995, og den blev imidlertid taget i brug til opdræt af søer og gylte første gang i 2005 som 
angivet i artikel 2 i dokumentet "PJ1 Arrêté Préfectoral du 21 Juillet 2005". Som det kræves i 
artikel 3, stk. 4 og stk. 8, i direktiv 2008/120/EF, bør disse dyr derfor ikke holdes i 
individuelle båse som beskrevet på side 3 i dokumentet "Earl Lamarre PJ2 Présentation de 
l'élévage porcin", men i flok. Endvidere angives det på side 3 i samme dokument, at orner vil 
blive anbragt i individuelle stier på fem m2, hvor det i direktivets bilag I, kapitel II, punkt A 
kræves, at "til en voksen orne skal der være et frit gulvareal på mindst seks m2".

Medlemsstaterne er hovedansvarlige for gennemførelsen af den europæiske lovgivning om 
dyrevelfærd. I denne henseende kræves det i artikel 8 i direktiv 2008/120/EF, at 
"medlemsstaterne sørger for, at der føres kontrol under den kompetente myndigheds ansvar 
for at sikre, at bestemmelserne i dette direktiv overholdes". I de vedhæftede dokumenter 
fremsendte andrageren en kopi af en inspektionsrapport vedrørende miljøspørgsmål, men ikke 
en inspektionsrapport fra de franske myndigheder vedrørende dyrevelfærd. Det er ikke klart 
ud fra de af andrageren forelagte sagsakter, hvorvidt der er gennemført en specifik inspektion 
for at kontrollere dyrevelfærdskrav endnu eller ej af de kompetente franske myndigheder på 
denne gård.

Kommissionens tjenestegrene vil på baggrund af oplysningerne fra andrageren anmode de 
kompetente franske myndigheder om en præcisering af dette spørgsmål."

4. Kommissionens svar, modtaget den 26. oktober 2011.

"Andragerens brev af 3. maj 2011 indeholdt ingen nye elementer til støtte for andragendet, 
men indeholdt hovedsageligt kommentarer til Kommissionens bemærkninger efter den 
indledende vurdering.
Den 4. maj 2011 skrev Kommissionen til de ansvarlige franske myndigheder for at anmode 
om yderligere oplysninger vedrørende den mulige manglende overholdelse, der er konstateret
i de dokumenter, der oprindeligt blev indsendt af andrageren, såsom manglende oplysninger 
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vedrørende specifik inspektion af dyrevelfærd, der er gennemført på de berørte svinefarme, 
det frie areal, der skal være tilgængeligt for orner, samt hold af søer og gylter i flokke. I deres 
svar af 25. juli 2011 medsendte de franske myndigheder følgende væsentlige elementer, der 
påviser, at de berørte svinefarme overholder direktivet:

Vedrørende specifikke inspektioner af dyrevelfærd angiver de franske myndigheder, at de 
henholdvis den 20. februar 2007 og den 31. marts 2011 gennemførte to inspektioner for at 
verificere de berørte svinefarmes overholdelse af direktivets krav. De fandt ingen manglende 
overholdelse af dyrevelfærdsstandarderne under disse besøg.

Vedrørende hold af søer og gylter i grupper angiver de franske myndigheder, at 
bygningsenhed P1.1 allerede var i brug i 1995. Derfor gælder kravet om hold af søer og gylter 
i grupper i henhold til artikel 3, stk. 4 og 9, i direktiv 2008/120/EF først fra 1. januar 2013.
Vedrørende det frie areal for orner angiver de franske myndigheder, at der var en fejl i 
dokumentet "Earl Lamarre PJ2 Présentation de l'élevage porcin", og at rapporterne 
vedrørende de inspektioner af dyrevelfærden, der blev gennemført 20. februar 2007 og 31. 
marts 2011, angiver, at arealet af ornernes stier er 6 m2.

På nuværende tidspunkt er Kommissionen ikke i besiddelse af elementer, der antyder, at de 
berørte svinefarme ikke overholder kravene i direktiv 2008/120/EF om fastsættelse af 
mindstekrav med hensyn til beskyttelse af svin."


