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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0530/2010, ko vides organizācijas „Santé, Environnement, Vie, 
Eau en Morgan” vārdā iesniedza Francijas valstspiederīgais Bernard Bailly, par 
to, ka Francijas varas iestādes neievieš Padomes Direktīvu 2001/88/EK, ar ko 
groza Direktīvu 91/630/EK, kura nosaka minimālos standartus cūku aizsardzībai

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs, kas ir iepriekš minētās vides organizācijas priekšsēdētājs, sūdzas, ka 
atbildīgās Francijas varas iestādes ignorē apstākļus cūku fermā Reclesne Sonas un Luāras 
departamentā Francijas austrumos, šos apstākļus viņš detalizēti apraksta. Lūgumraksta 
iesniedzējs vispirms norāda, ka ar šiem apstākļiem tiek pārkāpti direktīvas 1. panta 4. punkta 
a) apakšpunkta nosacījumi, kuros teikts, ka „sivēnmātes un jauncūkas tur grupās laikposmā, 
sākot no 4 nedēļām pēc apsēklošanas, līdz 1 nedēļai pirms plānotās atnešanās; aizgaldam, 
kurā tur grupu, jābūt ar malām, kas garākas par 2,8 m; ja grupā tur mazāk par 6 dzīvniekiem, 
aizgalda malām jābūt garākām par 2,4 m”. Lūgumraksta iesniedzējs arī atsaucas uz 1. panta 
9. punktu, kurā teikts, ka „no 2003. gada 1. janvāra noteikumi, kas izklāstīti 1. punkta 
b) apakšpunktā, 2., 4. un 5. punktā un 8. punkta pēdējā teikumā, attiecas uz visām 
jaunuzceltām novietnēm un novietnēm, kas ir pārbūvētas vai pirmoreiz uzsākušas darbību pēc 
minētā datuma; no 2013. gada 1. janvāra šie noteikumi attiecas uz visām novietnēm”. Tā kā 
viņa sūdzības Francijas varas iestādēm nav sniegušas rezultātus, lūgumraksta iesniedzējs 
aicina Eiropas Parlamentu pievērst Francijas varas iestāžu uzmanību faktam, ka tām jāizpilda 
piemērojamie ES tiesību akti.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2010. gada 27. septembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2011. gada 13. janvārī.
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Lūgumraksta iesniedzējs atsaucas uz Eiropas Savienības tiesību aktu cūku aizsardzības jomā 
piemērošanu. Viņš apgalvo, ka Francijas cūku ferma neatbilst Eiropas prasībām par 
sivēnmāšu un jauncūku turēšanu grupās laikposmā, sākot no četrām nedēļām pēc 
apsēklošanas līdz vienai nedēļai pirms plānotās atnešanās.

Padomes Direktīva 91/630/EK un Padomes Direktīva 2001/88/EK tika kodificētas ar 
Padomes Direktīvu 2008/120/EK, ar kuru nosaka minimālos standartus cūku aizsardzībai.

Direktīvas 2008/120/EK 3. panta 4. punktā noteikts, ka dalībvalstis nodrošina, ka sivēnmātes 
un jauncūkas tur grupās laikposmā, sākot no četrām nedēļām pēc apsēklošanas līdz vienai 
nedēļai pirms plānotās atnešanās. Saskaņā ar direktīvas 3. panta 9. punktu, sākot no 
2013. gada 13. janvāra, šos noteikumus piemēro visām jaunuzceltām novietnēm un 
novietnēm, kas ir pārbūvētas vai pirmoreiz uzsākušas darbību pēc 2003. gada 1. janvāra.

Lūgumrakstā sniegtā informācija liecina, ka ēka (P1.1 nodaļa), kurā tur sivēnmātes un 
jauncūkas laikposmā, sākot no četrām nedēļām pēc apsēklošanas līdz vienai nedēļai pirms 
plānotās atnešanās būvēta 1995. gadā; tomēr saskaņā ar dokumenta „PJ1 Arrêté Préfectoral 
du 21 Juillet 2005” 2. pantu šo ēku sivēnmāšu un jauncūku turēšanai pirmo reizi izmantoja 
2005. gadā. Tādējādi atbilstīgi Direktīvas 2008/120/EK 3. panta 4. un 8. punkta prasībām šos 
dzīvniekus nedrīkst turēt atsevišķos aizgaldos, kā norādīts „Earl Lamarre PJ2 Présentation de 
l'élévage porcin” 3. lappusē, bet tikai grupās. Turklāt iepriekš minētā dokumenta 3. lappusē 
norādīts, ka kuiļus tur atsevišķos 5 m2 lielos aizgaldos, bet direktīvas I pielikuma II nodaļas 
A. punktā noteikts, ka „brīvajam grīdas laukumam, kas atvēlēts pieaugušam kuilim, jābūt 
vismaz 6 m2 lielam”.

Dalībvalstis galvenokārt ir atbildīgas par Eiropas tiesību aktu dzīvnieku labturības jomā 
īstenošanu. Šajā saistībā Direktīvas 2008/120/EK 8. pantā noteikts, ka „dalībvalstis nodrošina, 
ka kompetentās iestādes uzraudzībā tiek veiktas pārbaudes, lai pārliecinātos par šīs direktīvas 
noteikumu ievērošanu”. Lūgumraksta iesniedzējs pievienotajos dokumentos iekļāvis ar vides 
jautājumiem saistītās pārbaudes ziņojuma kopiju, bet ne Francijas varas iestāžu pārbaudes 
ziņojumu attiecībā uz dzīvnieku labturību. No lūgumraksta iesniedzēja iesniegtajiem 
dokumentiem nav skaidrs, vai Francijas varas iestādes minētajā fermā ir veikušas pārbaudes 
attiecībā uz dzīvnieku labturības prasībām.

Ņemot vērā lūgumraksta iesniedzēja sniegto informāciju, Komisijas dienesti lūgs Francijas 
kompetentās iestādes sniegt paskaidrojumus šajā jautājumā.

4. Komisijas atbilde, kas saņemta 2011. gada 26. oktobrī

Būtībā lūgumraksta iesniedzēja 2011. gada 3. maija vēstulē nav jaunu faktu, kas apstiprinātu 
lūgumrakstā pausto viedokli, tajā galvenokārt komentēti jautājumi, ko Komisija izvirzīja pēc 
sākotnējā novērtējuma.

Komisija 2011. gada 4. maijā Francijas kompetentajām iestādēm nosūtīja vēstuli, kurā prasīja 
papildinformāciju par lūgumraksta iesniedzēja sākotnēji nosūtītajos dokumentos 
konstatētajām iespējamajām neatbilstībām, piemēram, par informācijas trūkumu attiecībā uz 
īpašām dzīvnieku labturības pārbaudēm attiecīgajā cūku fermā, brīvo grīdas laukumu kuiļiem 
un sivēnmāšu un jauncūku turēšanu grupās. Francijas varas iestādes savā atbildes vēstulē 



CM\882134LV.doc 3/3 PE456.750v02-00

LV

2011. gada 25. jūlijā norādīja būtiskus faktus, kas pierāda attiecīgās cūku fermas atbilstību 
direktīvas noteikumiem.

Francijas varas iestādes apgalvo, ka veikušas divas dzīvnieku labturības pārbaudes, lai 
pārliecinātos, vai attiecīgā cūku ferma atbilst direktīvas noteikumiem, proti, 2007. gada 
20. februārī un 2011. gada 31. martā. Šajās pārbaudēs netika konstatētas neatbilstības 
dzīvnieku labturības noteikumiem.

Attiecībā uz sivēnmāšu un jauncūku turēšanu grupās Francijas varas iestādes apgalvo, ka ēka 
P1.1 tika izmantota jau 1995. gadā. Tāpēc saskaņā ar Direktīvas 2008/120/EK 3. panta 4. un 
9. punktu prasība par sivēnmāšu un jauncūku turēšanu grupās tiks piemērota no 2013. gada 
1. janvāra.

Attiecībā uz brīvo grīdas laukumu kuiļiem Francijas varas iestādes apgalvo, ka dokumentā 
„Earl Lamarre PJ2 Présentation de l'élevage porcin” bijusi kļūda un ka dzīvnieku labturības 
pārbaudēs 2007. gada 20. februārī un 2011. gada 31. martā apstiprināts, ka kuiļu aizgalda 
laukums ir 6 m2.

Šajā posmā Komisijai nav nekādu faktu, kas norādītu, ka attiecīgā cūku ferma neatbilst 
prasībām Direktīvā 91/630/EK, ar ko nosaka minimālos standartus cūku aizsardzībai.


