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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 0530/2010, ingediend door Bernard Bailly (Franse nationaliteit), namens 
de milieubeschermingsvereniging "Santé, Environnement, Vie, Eau en Morvan", over 
niet-handhaving door de Franse overheden van Richtlijn 2001/88/EG houdende 
wijziging van Richtlijn 91/630/EEG tot vaststelling van minimumnormen ter
bescherming van varkens

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener, die voorzitter is van bovenstaande milieubeschermingsvereniging, beklaagt zich erover 
dat de Franse overheden de omstandigheden in een bij naam genoemd varkenshouderijbedrijf in 
Reclesne in het departement Saône-et-Loire in het oosten van Frankrijk door de vingers zien. 
Indiener wijst erop dat er bij dit bedrijf eerst en vooral sprake is van inbreuk op de bepalingen 
van artikel 1, punt 4, onder a) van bovenstaande richtlijn, waarin is bepaald dat "zeugen en 
gelten in groepen [worden] gehouden vanaf vier weken na het dekken tot één week vóór de 
verwachte werpdatum. De zijden van de box waarin de groep wordt gehouden, moeten langer 
zijn dan 2,8 m. Indien minder dan zes dieren in een groep worden gehouden, moeten de zijden 
van de box waarin de groep wordt gehouden langer zijn dan 2,4 m". Indiener verwijst verder 
naar artikel 1, punt 9, waarin het volgende is bepaald: "met ingang van 1 januari 2003 zijn de 
bepalingen van de punten 1, onder b), 2, 4, 5 en de laatste zin van punt 8 van toepassing op alle 
nieuw gebouwde, verbouwde of na die datum voor het eerst in gebruik genomen bedrijven. Met 
ingang van 1 januari 2013 zijn die bepalingen van toepassing op alle bedrijven." Aangezien 
indiener zich tevergeefs tot de verantwoordelijke Franse overheden heeft gewend, verzoekt hij 
het Europees Parlement om de Franse overheden erop te wijzen dat zij verplicht zijn om de op 
dit gebied geldende wetgeving van de EU te handhaven.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 27 september 2010. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 13 januari 2011.
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Indiener verwijst naar de toepassing van de wetgeving van de Europese Unie inzake de 
bescherming van varkens. Hij beweert dat een Franse varkenshouderij niet voldoet aan de 
Europese eis om zeugen en gelten in groepen te houden vanaf vier weken na het dekken tot één 
week vóór de verwachte werpdatum.

Richtlijn 91/630/EG van de Raad en Richtlijn 2001/88/EG van de Raad zijn gecodificeerd door 
Richtlijn 2008/120/EG van de Raad tot vaststelling van minimumnormen ter bescherming van 
varkens.

Artikel 3, lid 4 van Richtlijn 2008/120/EG vereist dat lidstaten dienen te waarborgen dat zeugen 
en gelten in groepen worden gehouden vanaf vier weken na het dekken tot één week vóór de 
verwachte werpdatum. Overeenkomstig artikel 3, lid 9 van de richtlijn zijn deze bepalingen met 
ingang van 1 januari 2003 van toepassing op alle nieuw gebouwde, verbouwde of na die datum 
voor het eerst in gebruik genomen bedrijven en met ingang van 1 januari 2013 op alle bedrijven.

Uit de door de indiener verstrekte informatie blijkt dat het gebouw dat zeugen en gelten 
gedurende de periode vanaf vier weken na het dekken tot één week vóór de verwachte 
werpdatum (eenheid P1.1) huisvest, is gebouwd in 1995; maar het is voor het eerst in 2005 in 
gebruik genomen voor het fokken van zeugen en gelten, zoals vermeld in artikel 2 van het 
document "PJ1 Arrêté Préfectoral du 21 Juillet 2005". Deze dieren zouden dan ook, zoals 
bepaald in artikel 3, leden 4 en 8 van Richtlijn 2008/120/EG, niet moeten worden gehouden in 
afzonderlijke stallen zoals beschreven op bladzijde 3 van het document "Earl Lamarre PJ2 
Présentation de l'élévage porcin", maar in groepen. Bovendien stelt bladzijde 3 van hetzelfde 
document dat beren zullen worden ondergebracht in individuele boxen van 5 m2, terwijl 
bijlage I, hoofdstuk II, punt A van de richtlijn vereist dat "een volwassen beer over een vrije 
vloeroppervlakte van ten minste 6 m2 [moet] kunnen beschikken".

Lidstaten zijn primair verantwoordelijk voor de uitvoering van de Europese wetgeving 
betreffende dierenwelzijn. In dit verband vereist artikel 8 van Richtlijn 2008/120/EG dat 
"lidstaten [erop] [toezien] dat onder verantwoordelijkheid van de bevoegde instantie inspecties 
worden verricht om na te gaan of de bepalingen van deze richtlijn in acht worden genomen". 
Indiener heeft in de aangehechte documenten een kopie aangeleverd van een inspectierapport dat 
verband houdt met milieuvraagstukken, maar geen inspectierapport van de Franse autoriteiten 
over dierenwelzijn. Uit het door indiener geproduceerde dossier wordt niet duidelijk of er door 
de Franse bevoegde autoriteiten op deze varkenshouderij al een specifieke inspectie ter controle 
van de vereisten voor het dierenwelzijn is uitgevoerd of niet.

Gezien de door indiener verstrekte informatie zullen de diensten van de Commissie aan de 
Franse bevoegde autoriteiten om nadere uitleg vragen over deze kwestie.

4. Antwoord van de Commissie (REV), ontvangen op 26 oktober 2011.

Indieners brief van 3 mei 2011 bevatte niet echt nieuwe elementen ter ondersteuning van het 
verzoekschrift, maar bestond hoofdzakelijk uit opmerkingen over de kwesties die de Commissie
naar aanleiding van haar eerste beoordeling had aangekaart.

Op 4 mei 2011 heeft de Commissie de bevoegde Franse autoriteiten schriftelijk verzocht om 
aanvullende informatie met betrekking tot potentiële inbreuken waarvan indiener in zijn 
oorspronkelijk toegestuurde documenten gewag maakte, zoals het gebrek aan informatie over 
bepaalde dierenwelzijnsinspecties die op het betreffende varkenshouderijbedrijf zijn uitgevoerd, 
de beschikbare vrije vloeroppervlakte voor beren en de huisvesting van zeugen en gelten in 



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

NL

groepen. In hun antwoord van 25 juli 2011 hebben de Franse autoriteiten de volgende 
inhoudelijke zaken genoemd waaruit blijkt dat het betreffende varkenshouderijbedrijf de richtlijn 
naleeft:

Wat betreft bepaalde dierenwelzijnsinspecties verklaren de Franse autoriteiten dat zij twee 
inspecties hebben uitgevoerd om te controleren of het betreffende varkenshouderijbedrijf de 
richtlijn naleeft, te weten op 20 februari 2007 en op 31 maart 2011. Zij hebben tijdens deze 
bezoeken niet vastgesteld dat de regels inzake dierenwelzijn niet werden nageleefd.

Met betrekking tot de huisvesting van zeugen en gelten in groepen verklaren de Franse 
autoriteiten dat bouweenheid P1.1 al in 1995 in gebruik was. Derhalve geldt de verplichting om 
zeugen en gelten in groepen te huisvesten, zoals bepaald in artikel 3, leden 4 en 9 van Richtlijn 
2008/120/EG, pas vanaf 1 januari 2013.

Wat betreft de beschikbare vrije vloeroppervlakte voor beren verklaren de Franse autoriteiten dat 
het document "Earl Lamarre PJ2 Présentation de l'élevage porcin" een fout bevatte en dat de 
boxen voor de beren volgens de verslagen van de dierenwelzijnsinspecties van 20 februari 2007 
en 31 maart 2011 een oppervlakte hebben van 6 m2.

Op dit moment heeft de Commissie geen aanwijzingen dat het varkenshouderijbedrijf de 
bepalingen van Richtlijn 2008/120/EG tot vaststelling van minimumnormen ter bescherming van 
varkens niet naleeft.


