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Peticijų komitetas

26.10.2011

PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 0530/2010 dėl to, kad Prancūzijos valdžios institucijos neįgyvendina 
Tarybos direktyvos 2001/88/EB, iš dalies keičiančios Direktyvą 91/630/EEB, 
nustatančią būtiniausius kiaulių apsaugos reikalavimus, kurią pateikė Prancūzijos 
pilietis Bernard Bailly aplinkosaugos organizacijos „Santé, Environnement, Vie 
Eau LT Morgan“ vardu

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas, minėtos aplinkosaugos organizacijos pirmininkas, skundžiasi, kad 
atsakingos Prancūzijos valdžios institucijos nekreipia dėmesio į sąlygas kiaulių ūkyje, 
esančiame Reclesne vietovėje, Sonos ir Luaros departamente, Rytų Prancūzijoje, kurias jis 
išsamiai aprašo. Peticijos pateikėjas nurodo, kad pats svarbiausias dalykas yra tai, kad šiomis 
sąlygomis pažeidžiamas direktyvos 1 straipsnio 4 dalies a punktas, kuriame teigiama, kad 
„paršavedžių ir kiaulaičių laikymo grupėje laikotarpis prasideda praėjus keturioms savaitėms 
nuo jų apvaisinimo ir baigiasi likus vienai savaitei iki numatyto paršiavimosi laiko. Tvarto, 
kuriame yra laikoma grupė, sienelės ilgis turi būti ne mažesnis kaip 2,8 m. Jei grupę sudaro 
mažiau kaip šešios paršavedės ar kiaulaitės, jų tvarto sienelės ilgis turi būti ne mažesnis kaip 
2,4 m. Peticijos pateikėjas taip pat remiasi 1 straipsnio 9 dalimi, kurioje teigiama, kad „nuo 
2003 m. sausio 1 d. 1 dalies b punkto, 2, 4 bei 5 dalių nuostatos ir 8 dalies paskutinis sakinys 
yra taikomi visiems naujai pastatytiems, perstatytiems arba po tos datos pradedamiems 
naudoti ūkiams. Nuo 2013 m. sausio 1 d. šios nuostatos bus taikomos visiems ūkiams. 
Kadangi jo skundai Prancūzijos valdžios institucijoms nedavė jokių rezultatų, peticijos 
pateikėjas prašo Europos Parlamentą atkreipti Prancūzijos valdžios institucijų dėmesį į tai, 
kad jos privalo laikytis galiojančių ES teisės aktų.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2010 m. rugsėjo 27 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).
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3. Komisijos atsakymas, gautas 2011 m. sausio 13 d.

„Peticijos pateikėjas skundžiasi dėl Europos Sąjungos teisės aktų dėl kiaulių apsaugos 
taikymo. Jis tvirtina, kad Prancūzijos kiaulių ūkyje nesilaikoma Europoje galiojančio 
reikalavimo, kad paršavedės ir kiaulytės būtų laikomos grupėje laikotarpiu, kuris prasideda 
praėjus keturioms savaitėms nuo jų apvaisinimo ir baigiasi likus vienai savaitei iki numatyto 
paršiavimosi laiko.

Tarybos direktyva 91/630/EB ir Tarybos direktyva 2001/88/EB kodifikuotos Tarybos 
direktyva 2008/120/EB, nustatančia būtiniausius kiaulių apsaugos reikalavimus.

Direktyvos 2008/120/EB 3 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad valstybės narės užtikrina, kad 
paršavedžių ir kiaulaičių laikymo grupėje laikotarpis prasidėtų praėjus keturioms savaitėms 
nuo jų apvaisinimo ir baigiasi likus vienai savaitei iki numatyto paršiavimosi laiko. Šios 
nuostatos taikomos visiems naujai pastatytiems, perstatytiems arba po 2003 m. sausio 1 d. 
pradedamiems naudoti ūkiams ir visiems ūkiams nuo 2003 m. sausio 1 d. pagal direktyvos 
3 straipsnio 9 dalį.

Iš peticijos pateikėjo pateiktos informacijos matyti, kad pastatas, kuriame laikomos 
paršavedės ir kiaulytės laikotarpiu, kuris prasideda praėjus keturioms savaitėms nuo jų 
apvaisinimo ir baigiasi likus vienai savaitei iki numatyto paršiavimosi laiko (P1.1 pastatas), 
pastatytas 1995 m., tačiau pirmą kartą pradėtas naudoti paršavedėms ir kiaulytėms auginti 
2005 m., kaip nurodyta dokumento „PJ1 Arrêté Préfectoral du 21 Juillet 2005“ 2 straipsnyje. 
Todėl, atsižvelgiant į reikalavimą, įtvirtintą Direktyvos 2008/120/EB 3 straipsnio 4 ir 
8 dalyse, šie gyvūnai neturėtų būti laikomi atskiruose tvartuose, kaip aprašyta dokumento 
„Earl Lamarre PJ2 Présentation de l'élévage porcin“ 3 puslapyje, o grupėse. Be to, to paties 
dokumento 3 puslapyje nurodyta, kad kuiliai laikomi atskiruose tvartuose, kurių dydis 5 m2, o 
Direktyvos I priedo II skyriaus A punkte nustatyta, kad „suaugusiam kuiliui turi būti skirta ne 
mažiau kaip 6 m2 laisvo grindų ploto“.

Valstybės narės pirmiausia atsakingos už ES teisės aktų gyvūnų gerovės srityje įgyvendinimą. 
Šiuo atžvilgiu Direktyvos 2008/120/EB 8 straipsnyje nustatyta, kad „valstybės narės 
užtikrina, kad kompetentinga institucija atliktų patikras, kurių metu būtų nustatyta, kaip 
laikomasi šios direktyvos nuostatų“. Peticijos pateikėjas pridedamuose dokumentuose pateikė 
patikrinimo ataskaitos, susijusios su aplinkos klausimais, kopiją, tačiau nepateikė Prancūzijos 
valdžios institucijų atlikto gyvūnų gerovės patikros ataskaitos. Iš peticijos pateikėjo 
dokumentų neaišku, ar šiame ūkyje Prancūzijos kompetentingos institucijos atliko konkrečią 
patikrą, siekdamos nustatyti, ar laikomasi gyvūnų gerovės reikalavimų.

Atsižvelgdamos į peticijos pateikėjo pateiktą informaciją, Komisijos tarnybos prašys 
Prancūzijos kompetentingos institucijos pateikti paaiškinimus šiuo klausimu.“

4. Komisijos atsakymas, gautas 2011 m. spalio 26 d.

„2011 m. gegužės 3 d. gautame peticijos pateikėjo laiške iš esmės nėra naujos informacijos, 
susijusios su peticija, tačiau pateiktos pastabos dėl pirminiame vertinime Komisijos iškeltų 
klausimų.
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2011 m. gegužės 4 d. Komisija kompetentingoms Prancūzijos valdžios institucijoms raštu 
pateikė prašymą suteikti papildomos informacijos, susijusios su galima neatitiktimi, nurodyta 
iš pradžių peticijos pateikėjo atsiųstuose dokumentuose, pvz., nepakankama informacija, 
susijusia su gyvūnų gerovės srityje vykdytomis patikromis susijusiame kiaulių ūkyje, su 
laisvu kuiliams skirtu plotu ir paršavedžių ir kiaulyčių laikymu grupėse. 2011 m. liepos 25 d. 
atsakyme Prancūzijos valdžios institucijos pateikė toliau nurodytą svarbią informaciją, iš 
kurios matyti, kad susijusiame kiaulių ūkyje laikytasi direktyvos.
Dėl konkrečių gyvūnų gerovės patikrų, Prancūzijos valdžios institucijos teigia, kad jos atliko 
dvi patikras, atitinkamai 2007 m. vasario 20 d ir 2011 m. kovo 31 d., siekdamos patikrinti, ar 
susijusiame kiaulių ūkyje laikomasi direktyvos reikalavimų. Per šias patikras nenustatyta 
gyvūnų gerovės nuostatų nesilaikymo atvejų.
Dėl paršavedžių ir kiaulyčių laikymo grupėse Prancūzijos valdžios institucijos teigia, kad 
P1.1 pastatas buvo naudojamas jau 1995 m. Taigi, remiantis Direktyvos 2008/120/EB 
3 straipsnio 4 ir 9 dalimis, reikalavimas laikyti paršavedes ir kiaulytes grupėse bus taikomas 
tik nuo 2013 m. sausio 1 d.
Dėl laisvo kuiliams skirto ploto, Prancūzijos valdžios institucijos teikia, kad dokumente „Earl 
Lamarre PJ2 Présentation de l'élevage porcin“ buvo klaida ir kad 2007 m. vasario 20 d. ir 
2011 m. kovo 31 d. vykdytų gerovės patikrų ataskaitose teigiama, kad kuilių tvarto paviršius 
yra 6 m2.

Šiuo metu Komisija neturi jokios informacijos, kuri leistų manyti, kad susijusiame kiaulių 
tvarte nesilaikoma Direktyvos 2008/120/EB, nustatančios būtiniausius kiaulių apsaugos 
reikalavimus, nuostatų.“


