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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0530/2010, του Bernard Bailly, γαλλικής ιθαγένειας, εξ ονόματος της 
περιβαλλοντικής οργάνωσης «Santé, Environnement, Vie, Eau en Morgan», 
σχετικά με τη μη εφαρμογή, εκ μέρους των γαλλικών αρχών, της οδηγίας 
2001/88/ΕΚ του Συμβουλίου για τροποποίηση της οδηγίας 91/630/ΕΟΚ σχετικά 
με τους στοιχειώδεις κανόνες για την προστασία των χοίρων

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων, ο οποίος είναι πρόεδρος της ανωτέρω περιβαλλοντικής οργάνωσης, 
καταγγέλλει ότι οι αρμόδιες γαλλικές αρχές εθελοτυφλούν όσον αφορά τις συνθήκες που 
επικρατούν σε ένα χοιροτροφείο στο Reclesne στο διαμέρισμα Saône-et-Loire στην 
ανατολική Γαλλία, τις οποίες περιγράφει λεπτομερώς. Ο αναφέρων επισημαίνει, πρωτίστως, 
ότι οι συνθήκες αυτές παραβιάζουν τις διατάξεις του άρθρου 1, παράγραφος 4, στοιχείο α), 
της οδηγίας, όπου αναφέρεται ότι «οι χοιρομητέρες και οι μικροί θηλυκοί χοίροι 
σταβλίζονται ομαδικά για την περίοδο που αρχίζει 4 εβδομάδες μετά την οχεία και λήγει 1 
εβδομάδα πριν από την αναμενόμενη ημερομηνία τοκετού. Ο στάβλος στον οποίο εκτρέφεται 
η ομάδα πρέπει να έχει πλευρές μήκους μεγαλύτερου από 2,8 m. Όταν λιγότερα από 6 ζώα 
σταβλίζονται ομαδικά, ο στάβλος στον οποίο εκτρέφεται η ομάδα πρέπει να έχει πλευρές 
μήκους μεγαλύτερου από 2,4 m». Ο αναφέρων επικαλείται επίσης το άρθρο 1, παράγραφος 9, 
όπου αναφέρεται ότι «από 1ης Ιανουαρίου 2003 οι διατάξεις που θεσπίζονται στα σημεία 1 
β), 2, 4 και 5 και η τελευταία πρόταση του σημείου 8 ισχύουν για όλες τις νεόδμητες ή 
ανακαινισμένες ή πρωτοχρησιμοποιούμενες μετά την εν λόγω ημερομηνία εκμεταλλεύσεις. 
Από 1ης Ιανουαρίου 2013, οι διατάξεις αυτές εφαρμόζονται σε όλες τις εκμεταλλεύσεις». 
Καθώς οι καταγγελίες του στις γαλλικές αρχές δεν απέφεραν κανένα αποτέλεσμα, ο 
αναφέρων ζητεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να επιστήσει την προσοχή των γαλλικών 
αρχών στο γεγονός ότι απαιτείται να συμμορφωθούν προς την ισχύουσα νομοθεσία της ΕΕ.

2. Παραδεκτό
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Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 27 Σεπτεμβρίου 2010. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 13 Ιανουαρίου 2011.

Ο αναφέρων κάνει λόγο για την εφαρμογή της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά 
με την προστασία των χοίρων. Ισχυρίζεται ότι ένα χοιροτροφείο στη Γαλλία δεν 
συμμορφώνεται με την ευρωπαϊκή απαίτηση να σταβλίζονται ομαδικά οι χοιρομητέρες και οι 
μικροί θηλυκοί χοίροι για την περίοδο που αρχίζει 4 εβδομάδες μετά την οχεία και λήγει 1 
εβδομάδα πριν από την αναμενόμενη ημερομηνία τοκετού.

Η οδηγία 91/630/ΕΚ του Συμβουλίου και η οδηγία 2001/88/ΕΚ του Συμβουλίου 
κωδικοποιήθηκαν από την οδηγία 2008/120/ΕΚ του Συμβουλίου για τους στοιχειώδεις 
κανόνες για την προστασία των χοίρων.

Το άρθρο 3, παράγραφος 4, της οδηγίας 2008/120/ΕΚ απαιτεί τα κράτη μέλη να 
εξασφαλίζουν ότι οι χοιρομητέρες και οι μικροί θηλυκοί χοίροι σταβλίζονται ομαδικά για την 
περίοδο που αρχίζει 4 εβδομάδες μετά την οχεία και λήγει 1 εβδομάδα πριν από την 
αναμενόμενη ημερομηνία τοκετού. Οι διατάξεις αυτές ισχύουν για όλες τις νεόδμητες ή 
ανακαινισμένες ή πρωτοχρησιμοποιούμενες μετά την 1η Ιανουαρίου 2003 εκμεταλλεύσεις 
και για όλες τις εκμεταλλεύσεις από 1ης Ιανουαρίου 2013 σύμφωνα με το άρθρο 3, 
παράγραφος 9, της οδηγίας.

Από τις πληροφορίες που παρασχέθηκαν από τον αναφέροντα, προκύπτει ότι το κτίριο που 
στεγάζει τις χοιρομητέρες και τους μικρούς θηλυκούς χοίρους κατά την περίοδο που αρχίζει 
τέσσερις εβδομάδες μετά την οχεία και λήγει 1 εβδομάδα πριν από την αναμενόμενη 
ημερομηνία τοκετού (μονάδα P1.1) κατασκευάστηκε το 1995· ωστόσο 
πρωτοχρησιμοποιήθηκε για την εκτροφή χοιρομητέρων και μικρών θηλυκών χοίρων για 
πρώτη φορά το 2005, όπως αναφέρεται στο άρθρο 2 του εγγράφου «PJ1 Arrêté Préfectoral du 
21 Juillet 2005». Ως εκ τούτου, σύμφωνα με την απαίτηση του άρθρου 3, παράγραφοι 4 και 8, 
της οδηγίας 2008/120/ΕΚ, τα ζώα αυτά δεν θα πρέπει να φυλάσσονται σε ατομικούς χώρους 
σταβλισμού, όπως περιγράφεται στη σελίδα 3 του εγγράφου «Earl Lamarre PJ2 Présentation 
de l’élévage porcin», αλλά ομαδικά. Επιπλέον, η σελίδα 3 του ίδιου εγγράφου ορίζει ότι οι 
κάπροι θα σταβλίζονται σε ατομικούς χώρους 5 m2, ενώ το παράρτημα Ι, κεφάλαιο ΙΙ, σημείο 
Α, της οδηγίας προβλέπει ότι «η ελεύθερη επιφάνεια του δαπέδου που πρέπει να είναι 
διαθέσιμη για έναν ενήλικα χοίρο πρέπει να είναι τουλάχιστον 6 m2».

Τα κράτη μέλη είναι κατά κύριο λόγο υπεύθυνα για την εφαρμογή της ευρωπαϊκής 
νομοθεσίας για την καλή διαβίωση των ζώων. Στο πλαίσιο αυτό, το άρθρο 8 της οδηγίας 
2008/120/ΕΚ προβλέπει ότι «τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε να πραγματοποιούνται 
επιθεωρήσεις υπό την ευθύνη της αρμόδιας αρχής για να ελέγχεται η τήρηση των διατάξεων 
της παρούσας οδηγίας». Ο αναφέρων παρείχε μεν στα συνημμένα έγγραφα αντίγραφο 
έκθεσης επιθεώρησης που σχετίζεται με περιβαλλοντικά θέματα, όχι όμως έκθεση 
επιθεώρησης από τις γαλλικές αρχές όσον αφορά την καλή διαβίωση των ζώων. Δεν είναι 
σαφές από τον φάκελο που προσκόμισε ο αναφέρων κατά πόσον έχει ήδη διεξαχθεί ή όχι 
συγκεκριμένη επιθεώρηση από τις αρμόδιες γαλλικές αρχές σε αυτό το χοιροστάσιο, ώστε να 
ελεγχθούν οι απαιτήσεις καλής διαβίωσης των ζώων.
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Με βάση τις πληροφορίες που παρασχέθηκαν από τον αναφέροντα, οι υπηρεσίες της 
Επιτροπής θα ζητήσουν διευκρινίσεις από τις αρμόδιες γαλλικές αρχές επί του θέματος.

4. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 26 Οκτωβρίου 2011.

Η επιστολή του αναφέροντος με ημερομηνία 3 Μαΐου 2011 δεν περιείχε στην 
πραγματικότητα κανένα νέο στοιχείο προς επίρρωση της αναφοράς, αλλά περιελάμβανε 
κυρίως παρατηρήσεις σχετικά με τα θέματα που έθιξε η Επιτροπή μετά την αρχική της 
αξιολόγηση.
Στις 4 Μαΐου 2011, η Επιτροπή απέστειλε επιστολή στις αρμόδιες γαλλικές αρχές 
προκειμένου να ζητήσει πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την ενδεχόμενη μη συμμόρφωση 
που επισημαίνεται στα έγγραφα που προσκόμισε αρχικά ο αναφέρων, όπως η έλλειψη 
πληροφοριών σε σχέση με συγκεκριμένες επιθεωρήσεις για την καλή διαβίωση των ζώων που 
διεξήχθησαν στο εν λόγω χοιροστάσιο, η ελεύθερη επιφάνεια που πρέπει να είναι διαθέσιμη 
για τους χοίρους και ο ομαδικός σταβλισμός των χοιρομητέρων και των μικρών θηλυκών 
χοίρων. Στην απάντησή τους της 25ης Ιουλίου 2011, οι γαλλικές αρχές παρείχαν τα 
σημαντικά στοιχεία που παρατίθενται ακολούθως προς απόδειξη της συμμόρφωσης του εν 
λόγω χοιροστασίου προς την οδηγία.

Όσον αφορά τις συγκεκριμένες επιθεωρήσεις για την καλή διαβίωση των ζώων, οι γαλλικές 
αρχές δηλώνουν ότι διεξήγαγαν δύο επιθεωρήσεις προκειμένου να εξακριβώσουν τη 
συμμόρφωση του εν λόγω χοιροστασίου προς τις απαιτήσεις της οδηγίας, στις 20 
Φεβρουαρίου 2007 και στις 31 Μαρτίου 2011, αντιστοίχως. Κατά τη διάρκεια αυτών των 
επισκέψεων, δεν διαπίστωσαν μη συμμόρφωση ως προς την καλή διαβίωση των ζώων.
Όσον αφορά τον ομαδικό σταβλισμό των χοιρομητέρων και των μικρών θηλυκών χοίρων, οι 
γαλλικές αρχές επισημαίνουν ότι η κτιριακή μονάδα P1.1 βρισκόταν ήδη σε χρήση το 1995. 
Συνεπώς, σύμφωνα με το άρθρο 3, παράγραφοι 4 και 9, της οδηγίας 2008/120/ΕΚ, η 
απαίτηση για ομαδικό σταβλισμό των χοιρομητέρων και των μικρών θηλυκών χοίρων δεν θα 
τεθεί σε ισχύ πριν από την 1η Ιανουαρίου 2013.

Όσον αφορά την ελεύθερη επιφάνεια που πρέπει να είναι διαθέσιμη για τους χοίρους, οι 
γαλλικές αρχές διευκρινίζουν ότι υπήρξε ένα λάθος στο έγγραφο «Earl Lamarre PJ2 
Présentation de l’élevage porcin» και ότι οι εκθέσεις των επιθεωρήσεων για την καλή 
διαβίωση που διεξήχθησαν στις 20 Φεβρουαρίου 2007 και στις 31 Μαρτίου 2011, 
αντιστοίχως, αναφέρουν ότι η επιφάνεια των ατομικών χώρων κάπρων είναι 6 m2.

Στο παρόν στάδιο, η Επιτροπή δεν διαθέτει κανένα στοιχείο το οποίο να αποδεικνύει ότι το εν 
λόγω χοιροστάσιο δεν συμμορφώνεται προς τις απαιτήσεις της οδηγίας 2008/120/ΕΚ για τους 
στοιχειώδεις κανόνες για την προστασία των χοίρων.


