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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0310/2009 af François Delpeuch, fransk statsborger, om
sundhedssikkerheden i forbindelse med landbrugsprodukter fra Cantal-regionen, 
Frankrig

1. Sammendrag

Andrageren, der er borgmester i Saint Flour, er bekymret over den nuværende krise på 
sundhedsområdet. Regionen er plaget af kvægbrucellose, hvilket vanskeliggør situationen for 
produkter fra Cantal.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 15. juni 2009). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 20. november 2009.

"Andragendet omhandler to hovedpunkter:

- krænkelse af det generelle princip om berettiget forventning og
- krænkelse af beskyttelsen af sundheden og sikkerheden.

Andragendet består imidlertid af en række dokumenter, som omhandler forskellige emner 
(produkters generelle sikkerhed, dyresygdomme, beskyttede oprindelsesbetegnelser, hygiejne 
i slagterier, eksportsvindel, anholdelse af lovovertrædere etc.), uden at andrageren forbinder 
dem med hinanden eller præciserer de påstande, han fremsætter.

Kommissionen har anmodet Parlamentet om at kontakte andrageren og bede ham om navnlig 
at præcisere de konkrete påstande, han ønsker behandlet, til hvilken myndighed andragendet 
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er henvendt, og hvilke bestemmelser i fællesskabslovgivningen der skulle være overtrådt.

I fortsættelse af Parlamentets anmodning har andrageren kun indsendt presseudklip uden at 
svare på de spørgsmål, Kommissionen har stillet.

Konklusion

Da der ikke foreligger nye oplysninger, er Kommissionen ikke i stand til at give et præcist 
svar eller fortsætte behandlingen af dette andragende, selv om det fortjener opmærksomhed."

4. Kommissionens supplerende svar, modtaget den 22. april 2010.

"Kommissionens bemærkninger efter andragerens fremsendelse af supplerende oplysninger 
ved skrivelse af 21. januar 2010

I denne supplerende skrivelse forklarer andrageren, at han i forbindelse med sine opgaver som 
borgmester i Saint Flour kommune har måttet drive et slagteri i vanskeligheder. Andrageren 
har vedlagt skrivelsen en række dokumenter (se nedenstående liste) vedrørende driften af 
dette slagteri.

a) Byrådets afgørelse af 7. april 1989 (Saint Flour kommune) om udnævnelse af 
medlemmerne af bestyrelsen for det halvoffentlige slagteriselskab.

b) Byrådets afgørelse af 28. februar 1990 (Saint Flour kommune) om beløbet for arbejdet 
i og om fastsættelse af den månedlige leje for det opskæringslokale, der lå i slagteriet.

c) Uddrag af den undersøgelsesrapport, der blev udarbejdet af Bertrand de Laage de 
Meux, teknisk rådgiver, på forslag af økonomiudvalget i FDSEA (den regionale 
sammenslutning af landmænd) i Cantal.

d) Forkyndelse af dom af 18. juni 1992 afsagt af appelretten i Riom som følge af 
konkurserklæringen af det halvoffentlige slagteriselskab (SEMA).

e) Dom af 20. maj 1992 (appelretten i Riom) mellem borgmesteren for Saint Flour 
kommune og kuratoren i konkursboet efter selskabet SEMA.

f) Rapport fra vicekriminalinspektøren til direktøren for det regionale kriminalpoliti i 
Clermont-Ferrand om overtrædelse af selskabslovene, mandatsvig og bedrageri.

- Om andragerens påstande:

Indledningsvis skal Kommissionen endnu en gang understrege, at andrageren endnu ikke har 
præciseret de konkrete påstande, han ønsker behandlet, til hvilken myndighed andragendet er 
henvendt, og hvilke bestemmelser i fællesskabslovgivningen der skulle være overtrådt.

Det oprindelige andragende vedrører følgende overtrædelser:

– krænkelse af det generelle princip om berettiget forventning – krænkelse af beskyttelsen af 
sundheden og sikkerheden og
- krænkelse af Rådets forordning (EF) nr. 1260/1999 af 21. juni 1999 om støtte til udvikling 
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af landdistrikterne fra EUGFL i perioden 2000-2006 via Udviklingssektionen for mål 1 og 
Garantisektionen for mål 2.

Skrivelsen af 21. januar 2010 er imidlertid selvmodsigende på dette punkt, da andrageren 
under punkt 4 i indledningen præciserer, at han ikke påberåber sig nogen som helst mangel 
eller svigt fra de franske myndigheders side.

Endelig henviser andrageren under punkt 3 i indledningen samt i afsnittet "Forklaring af 
begrundelsen for indbringelse af sagen for Udvalget for Andragender" endnu en gang til de 
seneste tilfælde af listeria, epizootier (brucellose, BSE) samt til den beskyttede 
oprindelsesbetegnelse "Salers" og EF-Domstolens dom i sagen T-89/05 "Groupement 
Agricole d'Exploitation en Commun reconnu SALAT Jean et Michel". Kommissionen 
opfordrer andrageren til at præcisere de påstande, han fremfører i denne forbindelse.

- Om de dokumenter, som andrageren har fremsendt ved skrivelse af 21. januar 2010

Kommissionen bemærker, at bilag 1, 2 og 6 allerede var blevet fremsendt til Udvalget for 
Andragender.

Kommissionen understreger i øvrigt, at den ikke kan gribe ind i eventuelle tvister mellem 
andrageren og andre enkeltpersoner i Frankrig, herunder i forbindelse med den økonomiske 
ledelse af et slagteri, idet dette er et område, inden for hvilket EU ikke har kompetence til at 
gribe ind.

Kommissionen minder endvidere om, at for så vidt angår slagteriernes driftsbetingelser, 
fastsættes de sundhedsmæssige krav, som fødevarevirksomhederne, herunder det slagteri, der 
ligger i Saint Flour kommune, skal overholde, i europæisk lovgivning. Det påhviler således 
den kompetente myndighed på området, dvs. generaldirektoratet for fødevarer (under 
landbrugsministeriet), at udøve kontrol med henblik på at sørge for, at 
fødevarevirksomhederne overholder disse krav. Når den kompetente myndighed konstaterer 
et tilfælde af manglende overholdelse, skal den træffe de nødvendige foranstaltninger for at få 
virksomheden til at afhjælpe denne situation. Disse foranstaltninger omfatter i påkommende 
tilfælde begrænsning af eller forbud mod markedsføring af de berørte fødevarer.

Som traktaternes vogter tilser Kommissionen, at den europæiske lovgivning om 
fødevaresikkerhed, dyresundhed og dyrevelfærd gennemføres og overholdes på 
hensigtsmæssig vis. Som en af Kommissionens tjenestegrene spiller Levnedsmiddel- og 
Veterinærkontoret en væsentlig rolle i denne henseende, idet det udfører inspektionsopgaver.

Konklusion

I lyset af ovenstående opfordrer Kommissionen andrageren til at kontakte de kompetente 
myndigheder med henblik på at henlede deres opmærksomhed på de i andragendet fremførte 
forhold. Hvis andrageren er i besiddelse af nye oplysninger, der kan bevise, at der er en brist i 
det franske slagterikontrolsystem, bedes han fremsende dem til Parlamentet."


