
CM\814342BG.doc PE430.791 REV

BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

22.4.2010

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0310/2009, внесена от François Delpeuch, с френско гражданство, 
относно безопасността за здравето на селскостопански хранителни продукти от 
района Кантал, Франция

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията, който е кмет на Saint Flour, изразява загриженост относно 
здравната криза в региона, където говедата често боледуват от бруцелоза, както и 
относно трудното положение във връзка с продуктите с наименование за произход 
"Кантал".  

2. Допустимост

Обявена за допустима на 15 юни 2009 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор на Комисията, получен на 20 ноември 2009 г.

Петицията повдига два основни въпроса:

- нарушаване на общия принцип за легитимните очаквания и
- нарушаване на защитата на здравето и безопасността

Петицията обаче се състои от редица документи, отнасящи се до различни въпроси 
(обща безопасност на продуктите, болести по животните, контролирани наименования 
за произход, хигиена в кланиците, измами при износ, арестуване на престъпници и 
т.н.), без вносителят да установява връзка между тях и да уточнява твърденията, които 
прави.
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Комисията поиска от ЕП да се свърже с вносителя на петицията, за да разясни той в 
частност:  конкретните твърдения, които желае да направи, срещу кой орган е 
отправена петицията и кои разпоредби на правото на Общността са били нарушени.

След отправеното от ЕП искане вносителят на петицията изпрати само вестникарски 
изрезки, без да даде отговор на поставените от Комисията въпроси.
Заключение

При отсъствието на нова информация, Комисията не е в състояние да даде точен 
отговор, нито да продължи разглеждането на петицията с цялото внимание, което тя 
заслужава.

4. Отговор на Комисията, получен на 22 април 2010 г.

Коментари на Комисията вследствие на допълнителната информация, предоставена от 
вносителя на петицията с писмо от 21 януари 2010 г.

В това допълнително писмо вносителят уточнява, че в рамките на функциите му на 
кмет на община Saint Flour е бил принуден да управлява кланица в затруднено 
положение. Вносителят прилага към писмото различни документи (вж. списъка, 
посочен по-долу) във връзка с управлението на тази кланица.

a) Разискване на Общински съвет от 7.04.1989 г. (община Saint Flour) относно 
назначаването на членове на управителния съвет на смесеното дружество на
кланицата;

б) Разискване на Общински съвет от 28.02.1990 г. (община Saint Flour) относно 
стойността на строителните работи и определяне на месечния наем за 
помещението за разфасоване на месо в кланицата;

в) Извлечение от доклад от проучване, изготвен по предложение на Икономическата 
комисия на FDSEA (Федерация на синдикатите на земеделските производители
на равнище департамент) на Кантал, осъществено от Bertrand de Laage de Meux, 
инженер-консултант;

г) Уведомление за Решение от 18.06.1992 г. на Апелативния съд в Риом относно
производството по несъстоятелност на дружеството със смесен капитал на 
кланиците (SEMA);

д) Решение от 20.05.1992 г. (Апелативен съд в Ром) между кмета на община Saint 
Flour и ликвидатора на посоченото по-горе дружество SEMA;

е) Доклад от районния инспектор до директора на Регионална служба „Криминална 
полиция“ на Клермон-Феран относно нарушаване на законите за дружествата, 
съучастие в злоупотреба с активи на дружества и измама;

- Относно твърденията на вносителя на петицията:
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Комисията предварително подчертава, че вносителят на петицията отново не пояснява 
какви конкретни твърдения желае да направи, срещу кой орган е отправена петицията и 
кои разпоредби на правото на Общността са били нарушени.

В своята първоначална петиция вносителят твърди, че са налице следните нарушения:
- нарушаване на общия принцип за легитимните очаквания – нарушение по отношение 
на защитата на здравето и безопасността и
- нарушение на Регламент (ЕО) № 1260/1999 на Съвета от 21 юни 1999 година относно 
подпомагане на развитието на селските райони от Европейския фонд за ориентиране и 
гарантиране на земеделието (ФЕОГА) за периода 2000-2006 година, съгласно секция 
„Ориентиране“ за изпълнението на цел 1 и секция „Гарантиране“ за изпълнението на 
цел 2.

Писмото от 21 януари 2010 г. обаче съдържа противоречия в това отношение, тъй като 
вносителят уточнява в точка 4 от „Въведението“ „че той не съобщава за каквото и да 
било бездействие или неправилно действие от страна на френските органи“.

И накрая, в точка 3 от „Въведението“, както и в частта „Обяснение на мотивите за 
сезиране на комисията по петиции“ вносителят на петицията отново се позовава на 
неотдавнашни случаи на листерия, епизоотии (бруцелоза, спонгиформна 
енцефалопатия при говедата (СЕГ)), както и на контролираното наименование за 
произход „Salers“ и на решението на Съда на Европейските общности по Дело T-89/05 
„Groupement Agricole d'Exploitation en Commun reconnu SALAT Jean et Michel“. 
Комисията призовава вносителя на петицията да уточни твърденията, които отправя по 
този въпрос.

- Относно документите, предоставени от вносителя на петицията с писмо от 
21.01.2010 г.

Комисията отбелязва, че приложения 1, 2 и 6 вече са били предоставени на комисията 
по петиции.

От друга страна, Комисията подчертава, че не може да се намесва в евентуални 
спорове, които биха противопоставили вносителя на петицията на други частноправни 
субекти във Франция, и по-конкретно по отношение на финансовото управление на 
кланица, област, в която Европейският съюз не е компетентен да се намесва.

Комисията припомня също така, че по отношение на условията за функциониране на 
кланиците европейското законодателство уточнява санитарните изисквания, които 
стопанските субекти в областта на хранителната промишленост като кланицата, 
разположена в община Saint Flour, следва да спазват. В този случай компетентният
орган, т.е. службите на Генерална дирекция по храните (към Министерство на 
земеделието), трябва да осъществява контрол, за да гарантира, че стопанските субекти 
в областта на хранителната промишленост спазват тези изисквания. По правило, когато 
компетентният орган установи неспазване, той трябва да предприеме необходимите 
мерки, за да може стопанският субект да изпълни задълженията си. Тези мерки 
включват, ако е приложимо, ограничаване или забрана за пускане на пазара на 
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съответните храни.

Комисията, в качеството си на „пазителка на договорите на Европейския съюз“, трябва
да гарантира, че европейското законодателство в областта на безопасността на храните, 
здравето на животните и хуманното отношение към животните се изпълнява и прилага 
по подходящ начин. Хранителната и ветеринарна служба (ХВС), в качеството си на 
служба на Комисията, играе важна роля в това отношение, като изпълнява задачи за 
инспекция.

Заключение

Следователно Комисията призовава вносителя на петицията да се свърже с 
компетентния орган, за да привлече вниманието му върху посочените в петицията 
факти. Ако вносителят разполага с нова информация, която може да докаже наличието 
на недостатъци в системата за контрол на кланиците във Франция, той се приканва да я 
предостави на Европейския парламент.


