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Tárgy: François Delpeuch, francia állampolgár által benyújtott 0310/2009.számú petíció a 
Cantal régióban (Franciaország) előállított mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek 
egészségbiztonságáról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója, Saint Flour polgármestere tiltakozik a járványos szarvasmarha-
brucellózis következményeként a régióban kialakult egészségügyi válsághelyzet, valamint a 
Cantal eredetmegjelöléssel rendelkező termékek nehéz helyzete miatt.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2009. június 15. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2009. november 20.

A petíció két fő pontot tartalmaz:

- a jogos elvárás általános elvének megsértése, és
- az egészség és a biztonság védelmének megsértése

Mindazonáltal a petíció egy sor, különféle témájú dokumentumból áll (termékek általános 
biztonsága, állatbetegségek, ellenőrzött eredetmegjelölés, higiénia a vágóhidakon, exportnál 
elkövetett csalások, a tettesek letartóztatása, stb.), a petíció benyújtója azonban nem világít rá 
a dokumentumok közötti összefüggésre, és állításait sem pontosítja.
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A Bizottság kérte az Európai Parlamentet, hogy keresse meg a petíció benyújtóját, és kérje a 
következő pontok világosabbá tételét: konkrét állítások, amelyeket elő kíván terjeszteni, 
melyik hatóság ellen kívánja a petíciót beterjeszteni, és a közösségi jognak mely 
rendelkezéseit sértették meg. 

Az EP kérésére a petíció benyújtója csak kivágott újságcikkeket küldött, és nem válaszolt a 
Bizottság kérdéseire. 

Következtetés

Új információk hiányában a Bizottság nem tud pontos választ adni, és nem tudja olyan 
figyelemmel folytatni a petíció vizsgálatát, mint amilyet érdemelne. 

4. A Bizottságtól kapott válasz: 2010. április 22.

A Bizottság észrevételei azt követően, hogy a petíció benyújtója 2010. január 21-i keltezésű 
levelével kiegészítő információkat nyújtott be.

Kiegészítő levelében a petíció benyújtója kifejti, hogy Saint Flour község polgármestereként 
egy nehéz helyzetben lévő vágóhidat irányított. A petíció benyújtója e leveléhez a vágóhíd 
igazgatására vonatkozó, különféle dokumentumokat csatol (lásd az alábbi listát).

a) A községtanács (Saint Flour község) 1989. április 7-i, a Vágóhíd vegyes tulajdonú 
társaság igazgatótanácsa tagjainak kijelöléséről szóló határozata;

b) A községtanács (Saint Flour község) 1990. február 28-i, a munkák összegéről és a 
vágóhídon lévő darabolóüzem havi bérleti díjának megállapításáról szóló határozata;

c) Részlet a Bertrand de Laage de Meux, mérnök tanácsadó által, a cantali FDSEA 
gazdasági bizottságának javaslatára készített vizsgálati jelentésből;

d) A Vágóhidak vegyes tulajdonú társaságának (SEMA) hatósági felszámolását követően 
a riomi fellebbviteli bíróság 1992. június 18-i ítéletéről a fél részére küldött értesítés;

e) Az 1992. május 20-i ítélet (riomi fellebbviteli bíróság) a Saint Flour község 
polgármesteri hivatala és az említett SEMA társaság felszámolója közötti perben;

f) A kerületi felügyelő által a Clermont-Ferrand-i bűnügyi rendőrség regionális 
szolgálatának igazgatója számára készített, a társasági törvény megsértéséről, hűtlen 
kezelésben való bűnrészességről és csalásról szóló jelentése.

- A petíció benyújtójának állításait illetően:

A Bizottság elöljáróban újból hangsúlyozza, hogy a petíció benyújtója nem mindig tisztázza, 
hogy konkrétan milyen állításokat kíván felvetni, hogy mely hatóság ellen írta petícióját és a 
közösségi jog mely rendelkezéseit sértették meg. 



CM\814342HU.doc 3/4 PE430.791v02-00

HU

Eredeti petíciójában a petíció benyújtója a következő jogsértéseket állította:
- a jogos bizalom általános elvének megsértése - az egészség és a biztonság védelmének 
megsértése és 
- az 1999. június 21-i 1999/1260/EK tanácsi rendelet megsértése a 2000-2006 közötti 
időszakra az EMOGA által, az 1. célkitűzés esetében az orientációs részleg és a 2. célkitűzés 
esetében a garanciarészleg terhére nyújtott vidékfejlesztési támogatás tekintetében

A 2010. január 21-i levél mindenesetre ellentmondásos e pontot illetően, mivel a petíció 
benyújtója a „Preambulum” 4. pontjában azt írja, hogy „ő nem jelzi a francia hatóságok 
semmilyen mulasztását vagy hibáját”. 

Végül a „Preambulum” 3. pontjában, továbbá a „Petíciós Bizottság megkeresésének indokaira 
vonatkozó magyarázat” című részben a petíció benyújtója újból hivatkozik a közelmúltban 
előfordult lisztériás esetekre, járványos állatbetegségekre (brucellózis, BSE), valamint a 
„Salers” oltalom alatt álló eredetmegjelölésre és az Európai Közösségek Bíróságának a T-
89/05. számú, „Groupement Agricole d'Exploitation en Commun reconnu SALAT Jean et 
Michel” ügyben hozott ítéletére. A Bizottság felkéri a petíció benyújtóját, hogy pontosítsa az 
e témára vonatkozó állításait.

- A petíció benyújtója által a 2010. január 21-i levéllel benyújtott dokumentumokat illetően

A Bizottság megjegyzi, hogy az 1., 2. és 6. mellékletet már benyújtották a Petíciós 
Bizottságnak. 

Egyébként a Bizottság hangsúlyozza, hogy nem avatkozhat be a petíció benyújtója és más 
magánszemélyek között Franciaországban zajló perbe, különösen egy vágóhíd pénzügyi 
igazgatását illetően, mivel az olyan terület, amelyre vonatkozóan az Európai Uniónak nincs 
beavatkozási hatásköre. 

A Bizottság arra is emlékeztet, hogy a vágóhidak működési körülményeit illetően a közösségi 
jog meghatározza azokat az egészségügyi követelményeket, amelyeket az élelmiszer ágazat 
szereplőinek, mint amilyen a Saint Flour községben található vágóhíd, be kell tartaniuk. Tehát 
a témában illetékes hatóságra, vagyis a (Mezőgazdasági Minisztériumhoz tartozó) 
Élelmiszeripari Főigazgatóság szolgálataira tartozik, hogy ellenőrzéseket végezzen annak 
megállapítása érdekében, hogy az élelmiszeripari ágazat szereplői betartják-e ezeket a 
követelményeket. Elvileg, ha egy hatóság mulasztást tár fel, meg kell tennie a szükséges 
intézkedéseket annak érdekében, hogy a gazdálkodó orvosolja a helyzetet. Ezek az 
intézkedések adott esetben magukban foglalják annak korlátozását vagy megtiltását, hogy az 
érintett élelmiszereket forgalomba hozzák. 

A Bizottság az Európai Unió szerződéseinek őreként ügyel arra, hogy az 
élelmiszerbiztonságról, az állategészségügyről és az állatjólétről szóló közösségi 
jogszabályokat végrehajtsák és megfelelően alkalmazzák. A Bizottság szervezeti egységeként 
az Élelmiszerügyi és Állat-egészségügyi Hivatal (ÉÁH) fontos szerepet játszik e tekintetben 
azzal, hogy ellenőrzéseket végez.
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Következtetés

Következésképpen a Bizottság felkéri a petíció benyújtóját, hogy vegye fel a kapcsolatot az 
illetékes hatósággal annak érdekében, hogy felhívja figyelmét a petícióban jelzett tényekre. 
Ha a petíció benyújtója rendelkezik olyan új információkkal, amelyek alkalmasak annak 
bizonyítására, hogy Franciaországban hiba van a vágóhidak ellenőrzési rendszerében, 
szíveskedjék azokat a Parlamenttel közölni.


