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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0530/2010, imressqa minn Bernard Bailly, ta’ ċittadinanza Franċiża, 
f’isem l-organizzazzjoni ambjentali “Santé, Environnement, Vie, Eau en 
Morgan”, dwar in-nuqqas tal-awtoritajiet Franċiżi li jimplimentaw id-Direttiva tal-
Kunsill 2001/88/KE li temenda d-Direttiva 91/630/KE li tistabbilixxi n-normi 
minimi għall-protezzjoni tal-majjali

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant, li huwa l-president tal-organizzazzjoni ambjentali msemmija hawn fuq, 
jilmenta li l-awtoritajiet responsabbli Franċiżi qed jagħlqu għajn waħda għall-kondizzjonijiet 
f’razzett tal-majjali f’Reclesne fid-dipartiment ta’ Saône-et-Loire fil-Lvant ta’ Franza, liema 
kondizzjonijiet huwa jiddeskrivi fid-dettall. Il-petizzjonant jindika, l-ewwel u qabel kollox, li 
dawn il-kondizzjonijiet imorru kontra d-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 1(4)(a) tad-Direttiva, li 
jistipola li “majjali nisa u majjali mgħammra għandhom jiġu miżmuma fi gruppi waqt il-
perjodu li jibda minn 4 ġimgħat wara s-servizz sa ġimgħa qabel iż-żmien mistenni ta’ meta 
jkollhom iż-żgħar. Il-mandra fejn il-grupp ikun miżmum għandu jkollha l-ġnub akbar minn 
2.8 m fit-tul. Meta anqas minn 6 individwi jkunu miżmuma fi grupp, il-mandra fejn il-grupp 
ikun miżmum għandu jkollha l-ġnub akbar minn 2.4 m fit-tul”. Il-petizzjonant jirreferi wkoll 
għall-Artikolu 1(9), li jistipola li “mill-1 ta’ Jannar 2003 d-dispożizzjonijiet stabbiliti fil-punti 
1(b), 2, 4, 5 u l-aħħar sentenza tal-punt 8 għandhom japplikaw għall-oqsma kollha li ġew 
mibnija ġodda jew mill-ġdid jew miġjuba għall-użu għall-ewwel darba wara dik id-data. Mill-
1 ta’ Jannar 2013 dawn id-dispożizzjonijiet għandhom japplikaw għall-oqsma kollha”. Peress 
li l-ilmenti tiegħu lill-awtoritajiet Franċiżi ma wasslu mkien, il-petizzjonant jitlob lill-
Parlament Ewropew biex jiġbed l-attenzjoni tal-awtoritajiet Franċiżi għall-fatt li huma 
mistennija jikkonformaw mal-leġiżlazzjoni applikabbli tal-UE.

2. Ammissibiltà

Iddikjarata ammissibbli fis-27 ta’ Settembru 2010. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
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informazzjoni (l-Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-13 ta’ Jannar 2011

Il-petizzjonant jirreferi għall-applikazzjoni tal-leġiżlazzjoni tal-Unjoni Ewropea dwar il-
protezzjoni tal-majjali. Huwa jallega li razzett tal-majjali fi Franza ma jikkonformax mar-
rekwiżit Ewropew li majjali nisa u majjali mgħammra għandhom jiġu miżmuma fi gruppi 
waqt il-perjodu li jibda minn 4 ġimgħat wara s-servizz sa ġimgħa qabel iż-żmien mistenni ta’ 
meta jkollhom iż-żgħar.

Id-Direttiva tal-Kunsill 91/630/KE u d-Direttiva tal-Kunsill 2001/88/KE ġew ikkodifikati bid-
Direttiva tal-Kunsill 2008/120/KE li tistabbilixxi standards minimi għall-protezzjoni tal-
majjali.

L-Artikolu 3(4) tad-Direttiva 2008/120/KE jirrikjedi li l-Istati Membri għandhom jassiguraw 
li majjali nisa u majjali mgħammra (gilts) jiġu miżmuma fi gruppi waqt il-perjodu li jibda 
minn erba’ ġimgħat wara s-servizz sa ġimgħa qabel iż-żmien mistenni ta’ meta jkollhom iż-
żgħar. Dawn id-dispożizzjonjiet għandhom japplikaw għall-oqsma kollha li ġew mibnija 
ġodda jew mill-ġdid jew miġjuba għall-użu għall-ewwel darba wara l-1 ta’ Jannar 2003 u 
għall-oqsma kollha mill-1 ta’ Jannar 2013 skont l-Artikolu 3(9) tad-Direttiva.

Mill-informazzjoni pprovduta mill-petizzjonant, jidher li l-bini fejn jinżammu majjali nisa u 
majjali mgħammra waqt il-perjodu li jibda minn erba’ ġimgħat wara s-servizz sa ġimgħa 
qabel iż-żmien mistenni ta’ meta jkollhom iż-żgħar (unità P1.1) inbena fl-1995; madankollu 
dan il-bini beda jintuża għat-trobbija ta’ majjali nisa u majjali mgħammra għall-ewwel darba 
fl-2005 kif stabbilit fl-Artikolu 2 tad-dokument “PJ1 Arrêté Préfectoral du 21 Juillet 2005”. 
Għalhekk, kif jirrikjedi l-Artikolu 3(4) u (8) tad-Direttiva 2008/120/KE, dawn l-annimali 
m’għandhomx jinżammu individwalment, kif deskritt fil-paġna 3 tad-dokument “Earl 
Lamarre PJ2 Présentation de l'élévage porcin”, iżda fi gruppi. Barra minn hekk, il-paġna 3 tal-
istess dokument tistabbilixxi li l-majjali selvaġġi għandhom jinżammu fi mnadar individwali 
ta’ 5 m2 filwaqt li l-Anness I, Kapitolu II, punt A tad-Direttiva jirrikjedi li “il-wisa’ tal-art 
mhux imfixkla disponibbli għall-majjal adult għandha tkun mill-anqas ta’ 6 m2”.

L-Istati Membri huma primarjament responsabbli għall-implimentazzjoni tal-leġiżlazzjoni 
Ewropea dwar il-benessri tal-annimali. F’dan ir-rigward, l-Artikolu 8 tad-Direttiva 
2008/120/KE jirrikjedi li “l-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-ispezzjonijiet isiru taħt ir-
responsabilità tal-awtorità kompetenti sabiex jivverifikaw li d-dispożizzjonijiet ta’ din id-
Direttiva huma mħarsa”. Fid-dokumenti mehmużin, il-petizzjonant ipprovda kopja ta’ rapport 
ta’ spezzjoni b’rabta ma’ kwistjonijiet ambjentali iżda ma kien hemm l-ebda rapport ta’ 
spezzjoni mill-awtoritajiet Franċiżi dwar il-benessri tal-annimali. Mhuwiex ċar mill-fajl li 
ppreżenta l-petizzjonant jekk twettqitx jew le spezzjoni speċifika f’dan ir-razzett biex jiġu 
ċċekkjati r-rekwiżiti tal-benessri tal-annimali mill-awtoritajiet kompetenti Franċiżi.

Abbażi tal-informazzjoni pprovduta mill-petizzjonant, is-servizzi tal-Kummissjoni se jitolbu 
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kjarifiki mingħand l-awtoritajiet kompetenti Franċiżi dwar din il-kwistjoni.

4. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fis-26 ta’ Ottubru 2011

L-ittra tal-petizzjonant tat-3 ta’ Mejju 2011 fir-realtà ma kienet tinkludi ebda elementi ġodda 
li jappoġġjaw il-petizzjoni, iżda primarjament kien fiha kummenti dwar il-punti mqajma mill-
Kummissjoni, b’segwitu tal-valutazzjoni inizjali tagħha.
Fl-4 ta’ Mejju 2011, il-Kummissjoni kitbet lill-awtoritajiet Franċiżi kompetenti biex 
titlobhom informazzjoni addizzjonali rigward in-nuqqasijiet potenzjali ta’ konformità li ġew 
identifikati fid-dokumenti mibgħuta oriġinarjament mill-petizzjonant, bħan-nuqqas ta’ 
informazzjoni rigward spezzjonijiet speċifiċi relatati mal-benessri tal-annimali mwettqa fir-
razzett tal-majjali kkonċernat, l-art mhux imfixkla disponibbli għall-majjali salvaġġi u ż-
żamma tal-majjali nisa u l-majjali mgħammra fi gruppi. Fir-risposta tagħhom tal-25 ta’ Lulju 
2011, l-awtoritajiet Franċiżi pprovdew l-elementi sostanzjali li ġejjin, li juru l-konformità tar-
razzett tal-majjali kkonċernat mad-Direttiva:
Rigward l-ispezzjonijiet speċifiċi relatati mal-benessri tal-annimali, l-awtoritajiet Franċiżi 
jsostnu li huma wettqu żewġ spezzjonijiet bil-għan li jivverifikaw il-konformità tar-razzett tal-
majjali kkonċernat mar-rekwiżiti tad-Direttiva fl-20 ta’ Frar 2007 u fil-31 ta’ Marzu 2011 
rispettivament. Matul dawn iż-żjarat huma ma sabux nuqqas ta’ konformità b’rabta mal-
benessri tal-annimali.

Fejn tidħol iż-żamma tal-majjali nisa u l-majjali mgħammra fi gruppi, l-awtoritajiet Franċiżi 
jsostnu li l-unità tal-bini P1.1 kienet diġà qed tintuża fl-1995. Għaldaqstant, skont l-
Artikoli 3(4) u (9) tad-Direttiva 2008/120/KE, ir-rekwiżit taż-żamma tal-majjali nisa u l-
majjali mgħammra fi gruppi se jibda japplika biss mill-1 ta’ Jannar 2013.

Rigward l-art mhux imfixkla disponibbli għall-majjali selvaġġi, l-awtoritajiet Franċiżi jsostnu 
li kien hemm żball fid-dokument “Earl Lamarre PJ2 Présentation de l'élevage porcin” u li r-
rapporti tal-ispezzjonijiet għall-benessri mwettqa fl-20 ta’ Frar 2007 u l-31 ta’ Marzu 2011 
jiddikjaraw li l-erja tal-imnadar tal-majjali salvaġġi hija ta’ 6 m2.

F’dan l-istadju, il-Kummissjoni m’għandha f’idejha ebda element li jindika li r-razzett tal-
majjali kkonċernat ma jikkonformax mar-rekwiżiti tad-Direttiva 2008/120/KE li tistabbilixxi 
standards minimi għall-protezzjoni tal-majjali.


