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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0530/2010, adresată de Bernard Bailly, de cetățenie franceză, în numele 
organizației ecologice „Santé, Environnement, Vie, Eau en Morvan”, privind 
neaplicarea de către autoritățile franceze a Directivei nr. 2001/88/CE a Consiliului 
de modificare a Directivei nr. 91/630/CEE de stabilire a standardelor minime de 
protecție a porcinelor

1. Rezumatul petiției

Petiționarul, care este președintele organizației ecologice menționate mai sus, sesizează faptul 
că autoritățile competente franceze neglijează situația dintr-o fermă de porci din Reclesne din 
departamentul Saône-et-Loire din estul Franței, pe care o prezintă în detaliu. Petiționarul 
subliniază faptul că în acest caz este vorba în primul rând despre încălcarea dispozițiilor 
articolului 1 punctul 4 litera (a), care prevede că „scroafele și purcelele se țin în grupuri pe 
parcursul unei perioade cuprinse între patru săptămâni de la împerechere până la o săptămână 
înaintea termenului prevăzut pentru fătare. Boxa în care este ținut grupul trebuie să aibă 
laturile mai mari de 2,8 m lungime. În cazul în care grupul este format din mai puțin de șase 
animale, laturile trebuie să depășească 2,4 m lungime”. Petiționarul face de asemenea referire 
la articolul 1 punctul 9, care prevede că „de la 1 ianuarie 2003, dispozițiile stabilite la punctul 
1 litera (b), punctele 2, 4, 5 și ultima propoziție din punctul 8 se aplică tuturor exploatațiilor 
nou-construite sau reconstruite sau date în folosință pentru prima dată după această dată. De la 
1 ianuarie 2013 aceste dispoziții se aplică tuturor exploatațiilor”. Întrucât sesizările adresate 
autorităților franceze nu au avut niciun rezultat, petiționarul solicită Parlamentului European 
să atragă atenția autorităților franceze asupra faptului că este obligatorie respectarea 
dispozițiilor legislației comunitare.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 27 septembrie 2010. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].
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3. Răspunsul Comisiei, primit la 13 ianuarie 2011

Petiționarul face referire la aplicarea legislației Uniunii Europene privind protecția
porcinelor. Acesta susține că o fermă de porci din Franța nu respectă cerințele europene 
conform cărora scroafele și purcelele se țin în grupuri pe parcursul unei perioade cuprinse 
între patru săptămâni de la împerechere până la o săptămână înaintea termenului prevăzut 
pentru fătare.

Directiva 91/630/CE a Consiliului și Directiva 2001/88/CE a Consiliului au fost codificate 
prin Directiva 2008/120/CE a Consiliului de stabilire a standardelor minime de protecție a 
porcilor.

Articolul 3 alineatul (4) din Directiva 2008/120/CE dispune ca statele membre să garanteze 
faptul că scroafele și purcelele se țin în grupuri pe parcursul unei perioade cuprinse între patru 
săptămâni de la împerechere până la o săptămână înaintea termenului prevăzut pentru fătare. 
În conformitate cu articolul 3 alineatul (9) din directivă, aceste dispoziții se aplică tuturor 
exploatațiilor nou-construite sau reconstruite sau date în folosință pentru prima dată după 
1 ianuarie 2003, iar de la 1 ianuarie 2013 acestea se aplică tuturor exploatațiilor.

Din informațiile furnizate de petiționar, rezultă că exploatația în care sunt ținute scroafele și 
purcelele pe parcursul perioadei cuprinse între patru săptămâni de la împerechere până la o 
săptămână înaintea termenului prevăzut pentru fătare (unitatea P1.1) a fost construită în 1995; 
cu toate acestea, exploatația respectivă a fost dată în folosință în vederea creșterii de scroafe și 
purcele pentru prima dată în anul 2005, conform prevederilor articolului 2 din documentul 
„PJ1 Arrêté Préfectoral du 21 Juillet 2005”. Prin urmare, în temeiul articolului 3 alineatele (4) 
și (8) din Directiva 2008/120/CE, aceste animale nu trebuie ținute în boxe individuale, după 
cum se descrie la pagina 3 din documentul „Earl Lamarre PJ2 Présentation de l'élévage 
porcin”, ci în grupuri. În plus, la pagina 3 din același document se precizează faptul că vierii 
trebuie ținuți în boxe individuale de 5 m2, în timp ce anexa I capitolul II litera (a) din directivă 
prevede că „suprafața liberă în care vierul adult se poate mișca trebuie să fie de cel puțin 
6 m2”.

Statele membre sunt în primul rând responsabile de aplicarea legislației europene referitoare 
la bunăstarea animalelor. În acest sens, articolul 8 din Directiva 2008/120/CE prevede că 
„statele membre se asigură că se efectuează inspecții sub responsabilitatea autorității 
competente, pentru a verifica respectarea dispozițiilor prezentei directive”. Petiționarul a 
introdus în documentele atașate o copie a unui raport de inspecție asupra unor probleme legate 
de protecția mediului, însă nu a furnizat niciun raport de inspecție elaborat de autoritățile 
franceze cu privire la bunăstarea animalelor. Din dosarul prezentat de petiționar nu rezultă în 
mod clar dacă autoritățile franceze competente au efectuat sau nu vreo inspecție specială la 
ferma în cauză în vederea verificării respectării cerințelor privind bunăstarea animalelor.

Având în vedere informațiile furnizate de petiționar, serviciile Comisiei vor solicita 
autorităților franceze competente clarificări cu privire la această chestiune.

4. Răspunsul Comisiei, primit la 26 octombrie 2011
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Scrisoarea petiționarului din 3 mai 2011 nu conținea într-adevăr niciun element nou pentru 
susținerea petiției, dar conținea în principal observații referitoare la problemele ridicate de 
Comisie în urma evaluării inițiale.
La 4 mai 2011, Comisia a scris autorităților franceze competente pentru a solicita informații 
suplimentare privind potențialele neconformități identificate în documentele trimise inițial de 
către petiționar, precum lipsa informațiilor referitoare la inspecțiile speciale privind 
bunăstarea animalelor efectuate la ferma de porci în cauză, zona liberă în care vierii se pot 
mișca și exploatația în care sunt ținute grupurile de scroafe și purcele. În răspunsul lor din 
25 iulie 2011, autoritățile franceze au oferit următoarele elemente substanțiale care au dovedit 
conformitatea cu directiva a fermei de porci în cauză:

Referitor la inspecțiile specifice privind bunăstarea animalelor, autoritățile franceze afirmă că 
au efectuat două inspecții de verificare a conformității fermei de porci în cauză cu dispozițiile 
directivei la 20 februarie 2007 și, respectiv, la 31 martie 2011. Pe parcursul vizitelor, acestea 
nu au constatat neconformități privind bunăstarea animalelor.

Referitor la exploatația în care sunt ținute grupurile de scroafe și purcele, autoritățile franceze 
afirmă că unitatea de exploatație P1.1 a fost dată în folosință deja din 1995. Prin urmare, în 
conformitate cu articolul 3 alineatele (4) și (9) din Directiva 2008/120/CE, cerința conform 
căreia scroafele și purcelele se țin în grupuri se va aplica numai de la 1 ianuarie 2013.

Referitor la zona liberă în care vierii se pot mișca, autoritățile franceze afirmă că a existat o 
eroare în documentul „Earl Lamarre PJ2 Présentation de l'élevage porcin” și că în rapoartele 
inspecțiilor privind bunăstarea animalelor efectuate la 20 februarie 2007 și la 31 martie 2011 
se menționează că suprafața boxelor vierilor este de 6 m2.

În acest moment, Comisia nu deține niciun element care ar indica nerespectarea de către 
ferma de porci în cauză a cerințelor Directivei 2008/120/CE de stabilire a normelor minime de 
protecție a porcilor.


