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EUROPOS PARLAMENTAS 2009–2014

Peticijų komitetas

22.4.2010

PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 0310/2009 dėl žemės ūkio maisto produktų saugos užtikrinimo Kantalio 
departamente, Prancūzijoje, kurią pateikė Prancūzijos pilietis François Delpeuch.

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas, Sen Flūro meras, apibūdina blogą sanitarinę būklę departamente, nes 
galvijus puola endeminė liga – galvijų bruceliozė, o Kantalio departamento saugomos kilmės 
vietos nuorodos produktų padėtis yra sudėtinga.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2009 m. birželio 15 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2009 m. lapkričio 20 d.

„Peticijoje nurodomi du svarbiausi aspektai:

– pažeidžiamas bendrasis teisėtų lūkesčių principas, ir
– pažeidžiami sveikatos apsaugos ir saugos reikalavimai.

Vis dėlto kartu su peticija pateikiama įvairioms temoms skirtų dokumentų (bendra produktų 
sauga, gyvūnų ligos, saugomos kilmės vietos nuorodos, skerdyklų higiena, eksporto 
pažeidimai, pažeidėjų sulaikymas ir kt.), kurie nebūtinai susiję su peticija ir peticijos 
pateikėjas to nepatikslina.

Komisija paprašė EP susisiekti su peticijos pateikėju, kad pastarasis patikslintų: kokie 
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konkretūs klausimai keliami, kokiai institucijai adresuojama peticija ir kokios Bendrijos teisės 
aktų nuostatos galėjo būti pažeistos.

EP perdavus šiuos klausimus peticijos pateikėjui, pastarasis tik atsiuntė laikraščių iškarpas, o į 
Komisijos klausimus neatsakė.

Išvada

Kadangi nėra naujos informacijos, Komisija negali pateikti tikslaus atsakymo ar pradėti 
išsamiai nagrinėti šią peticiją.“

4. Komisijos atsakymas, gautas 2010 m. balandžio 22 d.

„Komisijos pastabos dėl peticijos pateikėjo 2010 m. sausio 21 d. paštu atsiųstos papildomos 
informacijos.

Šiame papildomame siuntinyje peticijos pateikėjas patikslina, kad jam esant Sen Flūro meru, 
reikėjo administruoti problemų turinčią skerdyklą. Su siuntiniu peticijos pateikėjas siunčia 
įvairių dokumentų (žr. sąrašą toliau), susijusių su šia skerdykla:

a) 1989 m. balandžio 7 d. savivaldybės tarybos (Sen Flūras) sprendimas, kuriuo skiriami 
bendrovės SEMA administracijos tarybos nariai.

b) 1990 m. vasario 28 d. savivaldybės tarybos (Sen Flūras) sprendimas dėl darbų kainos 
ir skerdykloje įsikūrusios pjaustymo įmonės mėnesinio nuomos mokesčio nustatymas.

c) Kantalio departamento FDSEA (ūkininkų profesinių sąjungų federacijos arba 
sąjungos) ekonomikos komiteto siūlymu atlikto tyrimo, kurį atliko inžinierius 
konsultantas Bertrand de Laage de Meux, ataskaitos išrašas.

d) 1992 m. birželio 18 d. Rjomo apeliacinio teismo pranešimas, kurį teismas įteikė po 
bendrovės SEMA likvidavimo.

e) 1992 m. gegužės 5 d. Sen Flūro mero ir minėtos įmonės SEMA likvidatoriaus 
Sprendimas (Rjomo apeliacinis teismas).

f) Klermono-Ferano regioninės policijos tarnybos Klermono-Ferano skyriaus 
inspektoriaus ataskaita, kurioje nurodomi bendrovių teisės pažeidimai, 
piktnaudžiavimas bendrovių turtu ir apgavystės.

– Dėl peticijos pateikėjo teiginių

Komisija preliminariai dar kartą pabrėžia, kad peticijos pateikėjas nepatikslino teiginių, dėl 
kurių teikiama peticija, t. y. dėl kokios valdžios institucijos veiklos teikiama peticija ir kokios 
Bendrijos teisės nuostatos galėjo būtų pažeistos.

Pradinėje peticijos versijoje peticijos pateikėjas nurodė šiuos pažeidimus:
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– bendrų teisėtų lūkesčių principo pažeidimas, sveikatos ir saugos principo reikalavimų 
pažeidimas ir
– 1999 m. birželio 21 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1260/1999, susijusio su Europos žemės 
ūkio orientavimo ir garantijos fondo (EŽŪOGF) pagalbos kaimo plėtrai 2000–2006 m., pagal 
orientavimo skyriaus 1 tikslą ir garantijų skyriaus 2 tikslą, pažeidimas.

Šiuo atžvilgiu 2010 m. sausio 21 d. raštas yra prieštaringas, nes peticijos pateikėjas 
preambulės 4 dalyje patikslino, kad „jis neprisimena, jog Prancūzijos valdžios institucijos 
neatliktų savo pareigų ar jas atliktų netinkamai“.

Galiausiai, preambulės 3 dalyje ir dalyje „Motyvai, kuriais remiantis buvo kreiptasi į Europos 
Komisiją“ peticijos pateikėjas dar kartą nurodo paskutinius listeriozės atvejus, gyvūnų ligas 
(bruceliozė, galvijų spongiforminė encefalopatija), ir saugomą kilmės vietos nuorodą „Salers“ 
ir Europos Sąjungos Teisingumo Teismo Sprendimą GAEC Salat prieš Komisiją, T-89/05. 
Komisija prašo peticijos pateikėjo patikslinti teiginius, dėl kurių jis kreipėsi.

– Dėl dokumentų, kuriuos peticijos pateikėjas 2010 m. sausio 21 d. atsiuntė paštu

Komisija pažymi, kad 1, 2 ir 6 priedai jau perduoti Peticijų komitetui.

Be to, Komisija pabrėžia, kad ji negali kištis į galimus peticijos pateikėjo ir Prancūzijos 
suinteresuotųjų subjektų ginčus, visų pirma į ginčus, susijusius su finansinių skerdyklos 
valdymu, nes tai yra sritis, į kurią kištis nėra Europos Sąjungos kompetencija.

Komisija taip pat primena, kad dėl skerdyklų veikimo sąlygų Europos Sąjungos teisės aktuose 
nurodomi konkretūs sanitariniai reikalavimai, kurių maisto verslo subjektai, pavyzdžiui Sen 
Flūro komunoje esanti skerdykla, turi laikytis. Taigi šios srities kompetentingos valdžios 
institucijos, t. y. maisto generalinio direktorato (žemės ūkio ministerijos tarnyba) tarnybos turi 
kontroliuoti maisto verslo subjektus, kad būtų užtikrinta, jog maisto sektoriaus atstovai laikosi 
šių reikalavimų. Iš esmės, jeigu kompetentingos valdžios institucijos aptinka trūkumų, jos turi 
imtis priemonių, kad subjektas pagerintų padėtį. Tarp šių priemonių yra, jei reikia, draudimas 
tiekti maisto produktus į rinką arba tokios teisės apribojimas.

Komisija, būdama Europos Sąjungos Sutarčių sergėtoja, prižiūri, kad būtų įgyvendinami 
maisto saugą, gyvūnų sveikatą ir gerovę reglamentuojantys teisės aktai, ir kad jų būtų 
tinkamai laikomasi. Šiuo atžvilgiu Europos Komisijos maisto ir veterinarijos tarnyba (MVT) 
atlieka svarbų vaidmenį vykdydama tikrinimo misijas.

Išvada



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

LT

Taigi Komisija siūlo peticijos pateikėjui susisiekti su kompetentingomis valdžios 
institucijomis, kad atkreiptų jų dėmesį į peticijoje nurodytus faktus. Jeigu peticijos pateikėjas 
gaus naujos informacijos, kuria remiantis būtų galima įrodyti, kad Prancūzijos skerdyklų 
kontrolės sistema turi trūkumų, prašoma tokią informaciją nusiųsti Europos Parlamentui.“


