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Επιτροπή Αναφορών
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0310/2009, του François Delpeuch, γαλλικής ιθαγένειας, σχετικά με την 
υγειονομική ασφάλεια των αγροδιατροφικών προϊόντων της περιφέρειας Cantal, 
Γαλλία

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων, δήμαρχος του Saint Flour, εκφράζει ανησυχία για την υγειονομική κρίση στην 
περιοχή, όπου είναι ενδημική η βρουκέλλωση των βοοειδών, καθώς και για τη δύσκολη 
κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει τα προϊόντα με ονομασία προέλευσης Cantal.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 15 Ιουνίου 2009. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 20 Νοεμβρίου 2009.

Η αναφορά θίγει δύο βασικά ζητήματα:

- την παραβίαση της γενικής αρχής της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης και
- την παραβίαση της προστασίας της υγείας και της ασφάλειας.

Ωστόσο, η αναφορά συνίσταται σε μια σειρά εγγράφων στα οποία θίγονται ποικίλα θέματα
(γενική ασφάλεια των προϊόντων, ζωονόσοι, ελεγχόμενες ονομασίες προέλευσης, υγιεινή στα 
σφαγεία, περιπτώσεις απάτης κατά την εξαγωγή, σύλληψη κακοποιών κ.λπ.), χωρίς όμως ο 
αναφέρων να συνδέει μεταξύ τους αυτά τα θέματα και χωρίς να διευκρινίζει τις καταγγελίες 
στις οποίες προβαίνει.

Η Επιτροπή ζήτησε από το ΕΚ να επικοινωνήσει με τον αναφέροντα προκειμένου να 
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διευκρινίσει συγκεκριμένα: τις συγκεκριμένες καταγγελίες που επιθυμεί να υποβάλει, σε ποια 
αρχή απευθύνεται η αναφορά και ποιες είναι οι διατάξεις του κοινοτικού δικαίου που θεωρεί 
ότι έχουν παραβιαστεί.

Μετά το αντίστοιχο αίτημα του ΕΚ, ο αναφέρων απέστειλε μόνον ορισμένα αποκόμματα 
εφημερίδων χωρίς να απαντά στα ερωτήματα που έθεσε η Επιτροπή. 

Συμπέρασμα

Ελλείψει νέων πληροφοριών, η Επιτροπή αδυνατεί να παράσχει συγκεκριμένη απάντηση ή να 
συνεχίσει με τη δέουσα προσοχή την εξέταση της παρούσας αναφοράς.

4. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 22 Απριλίου 2010.

Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής σε συνέχεια των συμπληρωματικών στοιχείων που 
διαβιβάσθηκαν από τον αναφέροντα ταχυδρομικά στις 21 Ιανουαρίου 2010

Στην εν λόγω συμπληρωματική αλληλογραφία, ο αναφέρων διευκρινίζει ότι, στο πλαίσιο των 
καθηκόντων του ως δημάρχου του Saint Flour, κλήθηκε να διαχειριστεί ένα σφαγείο που 
αντιμετώπιζε δυσκολίες. Ο αναφέρων επισυνάπτει στην εν λόγω αλληλογραφία ποικίλα 
έγγραφα (βλ. κατάλογο ακολούθως) συναφή με τη διαχείριση του εν λόγω σφαγείου. 

α) Απόφαση του δημοτικού συμβουλίου της 07.04.1989 (δήμος Saint Flour) σχετικά με 
τον διορισμό των μελών του διοικητικού συμβουλίου της Société d'Economie Mixte 
Abattoir (Μεικτή Επιχείρηση Σφαγείων)

β) Απόφαση του δημοτικού συμβουλίου της 28.02.1990 (δήμος Saint Flour) αναφορικά 
με την αξία των εργασιών και τον καθορισμό του μηνιαίου μισθώματος του 
εργαστηρίου τεμαχισμού που βρίσκεται στον χώρο του σφαγείου

γ) Απόσπασμα έκθεσης μελέτης που πραγματοποιήθηκε κατόπιν πρότασης της 
οικονομικής επιτροπής της FDSEA (Περιφερειακή Ομοσπονδία των Συνδικάτων 
Κατόχων Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων) της Cantal και η οποία διεξήχθη από τον
Bertrand de Laage de Meux, σύμβουλο μηχανικό

δ) Κοινοποίηση απόφασης της 18.06.1992 του εφετείου της Riom κατόπιν υποχρεωτικής 
εκκαθάρισης από το δικαστήριο της Μεικτής Επιχείρησης Σφαγείων (SEMA, Société 
d'Economie Mixte des Abattoirs)

ε) Απόφαση της 20.05.1992 (εφετείο Riom) μεταξύ του δημάρχου του Saint Flour και 
του εκκαθαριστή που ορίστηκε από το δικαστήριο για την προαναφερθείσα εταιρεία
SEMA 

στ)Έκθεση του περιφερειακού επιθεωρητή προς τον διευθυντή της περιφερειακής 
υπηρεσίας δικαστικής αστυνομίας του Clermont-Ferrand σχετικά με παραβίαση της 
νομοθεσίας περί εταιρειών, συνέργεια σε κατάχρηση εταιρικής περιουσίας και 
υπεξαίρεση.
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- Σχετικά με τους ισχυρισμούς του αναφέροντος:

Καταρχάς, η Επιτροπή υπογραμμίζει εκ νέου ότι ο αναφέρων δεν διευκρινίζει σε κάθε 
περίπτωση τις συγκεκριμένες καταγγελίες που επιθυμεί να υποβάλει, σε ποια αρχή 
απευθύνεται η αναφορά και ποιες είναι οι διατάξεις του κοινοτικού δικαίου που θεωρεί ότι 
έχουν παραβιαστεί. 

Στην αρχική του αναφορά, ο αναφέρων επικαλείται τις ακόλουθες παραβιάσεις:
- την παραβίαση της γενικής αρχής της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης - την παραβίαση της 
προστασίας της υγείας και της ασφάλειας και 
- την παραβίαση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999 του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 
1999 για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το ΕΓΤΠΕ για την περίοδο 2000-2006, 
στο πλαίσιο του Τμήματος Προσανατολισμού για τον στόχο αριθ. 1 και του Τμήματος 
Εγγυήσεων για τον στόχο αριθ. 2

Η αλληλογραφία της 21ης Ιανουαρίου 2010 είναι ωστόσο αντιφατική στο σημείο αυτό 
εφόσον ο αναφέρων διευκρινίζει, στο σημείο 4 του «προοιμίου», «ότι δεν επικαλείται καμία 
απολύτως παράλειψη ή έλλειψη από μέρους των γαλλικών αρχών».

Τέλος, στο σημείο 3 του «προοιμίου» καθώς και στην ενότητα «διευκρίνιση των λόγων της 
προσφυγής στην Επιτροπή Αναφορών», ο αναφέρων κάνει και πάλι λόγο για πρόσφατα 
κρούσματα λιστερίωσης, επιζωοτιών (βρουκέλλωση, σπογγώδης εγκεφαλοπάθεια των 
βοοειδών), καθώς και στην ελεγχόμενη ονομασία προέλευσης «Salers» και στην απόφαση 
του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην υπόθεση Τ-89-05 «Groupement Agricole 
d'Exploitation en Commun reconnu SALAT Jean et Michel». Η Επιτροπή καλεί τον 
αναφέροντα να διευκρινίσει τους ισχυρισμούς του επί του θέματος αυτού.

- Σχετικά με τα έγγραφα που προσκομίστηκαν ταχυδρομικά από τον αναφέροντα στις 
21.01.2010

Η Επιτροπή σημειώνει ότι τα Παραρτήματα 1, 2 και 6 είχαν ήδη διαβιβασθεί στην Επιτροπή 
Αναφορών. 

Επιπλέον, η Επιτροπή υπογραμμίζει ότι δεν μπορεί να παρέμβει σε ενδεχόμενες διαφορές 
μεταξύ του αναφέροντος και άλλων ιδιωτών στη Γαλλία, κυρίως όσον αφορά την οικονομική 
διαχείριση ενός σφαγείου, τομέας στον οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν διαθέτει αρμοδιότητα 
να παρεμβαίνει. 

Η Επιτροπή υπενθυμίζει επίσης ότι, όσον αφορά τις συνθήκες λειτουργίας των σφαγείων, η 
ευρωπαϊκή νομοθεσία διευκρινίζει τις υγειονομικές απαιτήσεις που πρέπει να πληρούν οι 
φορείς εκμετάλλευσης του τομέα τροφίμων όπως το σφαγείο που βρίσκεται στον δήμο του 
Saint Flour. Εναπόκειται λοιπόν στην αρμόδια αρχή, ήτοι στις υπηρεσίες της Γενικής 
Διεύθυνσης Διατροφής (που υπάγεται στο Υπουργείο Γεωργίας), να πραγματοποιεί ελέγχους 
για να διασφαλίζει ότι οι φορείς εκμετάλλευσης του τομέα των τροφίμων πληρούν τις εν 
λόγω απαιτήσεις. Καταρχήν, σε περίπτωση που η αρμόδια αρχή εντοπίσει κάποια παράλειψη, 
πρέπει να λάβει τα απαραίτητα μέτρα για τη διόρθωση αυτής της κατάστασης από τον φορέα 
εκμετάλλευσης. Τα μέτρα αυτά περιλαμβάνουν, κατά περίπτωση, περιορισμό ή απαγόρευση 
της διάθεσης στην αγορά των εν λόγω τροφίμων.
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Η Επιτροπή, ως θεματοφύλακας των Συνθηκών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μεριμνά για την 
επαρκή εφαρμογή και επιβολή της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για την ασφάλεια των τροφίμων, 
την υγεία των ζώων και την καλή μεταχείριση των ζώων. Ως υπηρεσία της Επιτροπής, το 
Γραφείο Τροφίμων και Κτηνιατρικών Θεμάτων (ΓΤΚΘ) διαδραματίζει σημαντικό ρόλο εν 
προκειμένω, πραγματοποιώντας αποστολές ελέγχου.

Συμπέρασμα

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή καλεί τον αναφέροντα να επικοινωνήσει με την αρμόδια αρχή 
προκειμένου να επιστήσει την προσοχή της στα γεγονότα που επισημαίνονται στην αναφορά.
Αν ο αναφέρων διαθέτει νέες πληροφορίες που ενδεχομένως αποδεικνύουν ότι υπάρχει 
πρόβλημα στο σύστημα ελέγχου των σφαγείων στη Γαλλία, παρακαλείται να τις διαβιβάσει 
στο Κοινοβούλιο.


