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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0530/2010, którą złożył Bernard Bailly (Francja) w imieniu organizacji 
zajmującej się ochroną środowiska „Santé, Environnement, Vie, Eau en Morgan”, 
w sprawie niewdrożenia przez władze francuskie dyrektywy Rady 2001/88/WE 
zmieniającej dyrektywę 91/630/WE ustanawiającą minimalne normy ochrony 
świń

1. Streszczenie petycji

Składający petycję, który jest jednocześnie przewodniczącym wyżej wymienionej organizacji 
zajmującej się ochroną środowiska, twierdzi, że odpowiedzialne władze francuskie 
przymykają oko na warunki panujące na fermie świń w Reclesne w departamencie Saona 
i Loara we wschodniej Francji. Składający petycję ponadto przedstawia szczegółowy opis 
tych warunków. Składający petycję przede wszystkim uważa, że odnośne warunki są 
niezgodne z przepisami określonymi w art. 1 ust. 4 lit. a) przedmiotowej dyrektywy, zgodnie 
z którymi „maciory i loszki trzyma się w grupach w trakcie okresu rozpoczynającego się od 4 
tygodni po pokryciu do 1 tygodnia przed przewidywanym czasem prosienia się. Kojec, w 
którym trzyma się grupę musi mieć boki dłuższe niż 2,8 m. Gdy mniej niż 6 sztuk jest 
trzymanych w grupie, to kojec, w którym znajduje się grupa, musi mieć boki dłuższe niż 2,4 
m”. Składający petycję odnosi się również do art. 1 ust. 9, który stanowi, że „od dnia 1 
stycznia 2003 r. przepisy określone w pkt 1 lit. b), ust. 2, 4, 5 oraz pkt 8 zdanie ostatnie 
stosuje się do wszystkich gospodarstw nowo zbudowanych lub przebudowanych, albo 
wprowadzonych do użytkowania po raz pierwszy po tej dacie. Od dnia 1 stycznia 2013 r. 
przepisy te będą miały zastosowanie do wszystkich gospodarstw”. Ponieważ skargi kierowane 
przez składającego petycję do władz francuskich nie przyniosły żadnych rezultatów, wzywa 
on Parlament Europejski do zwrócenia uwagi władz francuskich na fakt, że są one 
zobowiązane do przestrzegania obowiązującego prawodawstwa UE.

2. Dopuszczalność
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Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 27 września 2010 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 13 stycznia 2011 r.

Składający petycję odnosi się do stosowania prawodawstwa Unii Europejskiej dotyczącego 
ochrony świń. Twierdzi on, że warunki panujące na francuskiej fermie świń są niezgodne z 
wymogiem europejskim, zgodnie z którym lochy i loszki należy trzymać w grupach w trakcie 
okresu rozpoczynającego się od 4 tygodni po pokryciu do 1 tygodnia przed przewidywanym 
czasem oproszenia.

Dyrektywy Rady 91/630/WE i 2001/88/WE zostały ujednolicone dyrektywą Rady 
2008/120/WE ustanawiającą minimalne normy ochrony świń.

Zgodnie z art. 3 ust. 4 dyrektywy 2008/120/WE państwa członkowskie zapewniają trzymanie 
loch i loszek w grupach w trakcie okresu rozpoczynającego się od czterech tygodni po 
pokryciu do jednego tygodnia przed przewidywanym czasem oproszenia. Zgodnie z art. 3 ust. 
9 przedmiotowej dyrektywy przepisy te stosuje się do wszystkich gospodarstw nowo 
wybudowanych lub przebudowanych, lub wprowadzonych do użytkowania po raz pierwszy 
po dniu 1 stycznia 2003 r. Od dnia 1 stycznia 2013 r. przepisy te mają zastosowanie do 
wszystkich gospodarstw.

Z informacji przedstawionych przez składającego petycję wynika, że budynek przeznaczony 
dla loch i loszek w trakcie okresu rozpoczynającego się od czterech tygodni po pokryciu do 
jednego tygodnia przed przewidywanym czasem oproszenia (jednostka P1.1) został 
wybudowany w 1995 r.; jednak po raz pierwszy wprowadzono go do użytkowania w 2005 r., 
jak wskazuje na to art. 2 dokumentu „PJ1 Arrêté Préfectoral du 21 Juillet 2005”. W związku z 
tym zgodnie z art. 3 ust. 4 i 8 dyrektywy 2008/120/WE zwierzęta te nie powinny być 
trzymane w oddzielnych zagrodach (zob. strona 3 dokumentu „Earl Lamarre PJ2 Présentation 
de l'élévage porcin”), lecz w grupach. Co więcej, na 3 stronie tego samego dokumentu 
widnieje informacja, że knury będą trzymane w pojedynczych kojcach o powierzchni 5 m2, 
podczas gdy zgodnie z pkt A rozdziału II załącznika I do wyżej wymienionej dyrektywy 
„podłoga bez przeszkód, przypadająca na dorosłego knura, musi wynosić co najmniej 6 m2”.

Państwa członkowskie w pierwszej kolejności odpowiadają za wdrożenie prawodawstwa 
europejskiego dotyczącego dobrostanu zwierząt. W tym kontekście art. 8 dyrektywy 
2008/120/WE przewiduje, że „państwa członkowskie zapewniają przeprowadzanie inspekcji, 
za które odpowiadają właściwe organy, w celu sprawdzenia, czy przepisy niniejszej 
dyrektywy są przestrzegane”. W załączonych dokumentach składający petycję przedłożył 
kopię sprawozdania z inspekcji dotyczącej kwestii środowiskowych, lecz nie przedstawił 
żadnego sprawozdania z inspekcji sporządzonego przez władze francuskie w odniesieniu do 
dobrostanu zwierząt. Z dokumentów przedstawionych przez składającego petycję nie wynika 
wyraźnie, czy właściwe władze francuskie przeprowadziły na rzeczonej farmie specjalną 
inspekcję mającą na celu kontrolę wymogów w zakresie dobrostanu zwierząt.

W świetle informacji dostarczonych przez składającego petycję służby Komisji zwrócą się do 
właściwych władz francuskich o udzielenie wyjaśnień w przedmiotowej kwestii.
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4. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 26 października 2011 r.

Przesłane przez składającego petycję pismo z dnia 3 maja 2011 r. tak naprawdę nie zawierało 
żadnych nowych informacji na poparcie zarzutów określonych w petycji, a głównie uwagi do 
kwestii poruszonych przez Komisję po dokonaniu pierwszej oceny.

W dniu 4 maja 2011 r. Komisja zwróciła się do właściwych francuskich władz o udzielenie 
dodatkowych informacji dotyczących ewentualnych niezgodności wykrytych w dokumentach 
przesłanych pierwotnie przez składającego petycję, takich jak brak informacji odnoszących 
się do konkretnych kontroli dobrostanu zwierząt, które przeprowadzono na przedmiotowej 
fermie świń, pozbawionego przeszkód obszaru dla knurów oraz grupowych pomieszczeń dla 
macior i loszek. W swojej odpowiedzi z dnia 25 lipca 2011 r. francuskie władze przedstawiły 
następujące istotne informacje potwierdzające zgodność przedmiotowej fermy świń z 
wymogami określonymi we wspomnianej dyrektywie:

W odniesieniu do konkretnych kontroli dobrostanu zwierząt francuskie władze twierdzą, że 
przeprowadziły dwie kontrole w celu sprawdzenia zgodności przedmiotowej fermy świń z 
wymogami wspomnianej dyrektywy, odpowiednio w dniach 20 lutego 2007 r. i 31 marca 
2011 r. W trakcie tych wizyt nie wykryto żadnych niezgodności dotyczących dobrostanu 
zwierząt.
W odniesieniu do grupowych pomieszczeń dla macior i loszek francuskie władze twierdzą, że 
w 1995 r. budynek P1.1 był już wykorzystywany. W związku z tym zgodnie z art. 3 ust. 4 i 9 
dyrektywy 2008/120/WE wymóg dotyczący trzymania macior i loszek w grupach będzie miał 
zastosowanie od dnia 1 stycznia 2013 r.
W odniesieniu do pozbawionego przeszkód obszaru dla knurów francuskie władze twierdzą, 
że w dokumencie „Earl Lamarre PJ2 Présentation de l'élévage porcin” był błąd i że w 
raportach z kontroli dobrostanu przeprowadzonych w dniach 20 lutego 2007 r. i 31 marca 
2011 r. stwierdza się, iż powierzchnia zagród knurów wynosi 6 m2.

Na tym etapie Komisja nie ma podstaw do tego, by wykazać, że przedmiotowa ferma świń nie 
spełnia wymogów określonych w dyrektywie 2008/120/WE ustanawiającej minimalne normy 
ochrony świń.


