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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0310/2009, ko iesniedza Francijas valstspiederīgais François 
Delpeuch, par lauksaimniecības produktu sanitāro drošību Kantālas reģionā 
Francijā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs — Senflūras mērs — norāda uz veselības krīzes situāciju reģionā, 
kurā ir endēmiska liellopu bruceloze, kā arī sarežģīta situācija ar produktiem, kuru 
ģeogrāfiskās izcelsmes reģions ir Kantāla.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2009. gada 15. jūnijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2009. gada 20. novembrī

„Lūgumrakstā izvirzīti divi galvenie punkti:

- vispārēja tiesiskās paļāvības principa pārkāpšana un
- veselības un drošības aizsardzības pārkāpums.

Tomēr lūgumrakstu veido virkne dokumentu, kas aplūko dažādus tematus (vispārējs produktu 
nekaitīgums, dzīvnieku slimības, aizsargāts cilmes vietas nosaukums, higiēna kautuvēs, 
krāpniecība eksporta jomā, noziedznieku aizturēšana u. c.), bet lūgumraksta iesniedzējs 
neuzrāda saikni starp šiem tematiem, kā arī neprecizē izvirzītos apgalvojumus.

Komisija ir lūgusi EP sazināties ar lūgumraksta iesniedzēju, lai viņš sniegtu precizējumus, 
īpaši: konkrētus apgalvojumus, ko viņš vēlas izvirzīt, pret kuru varas iestādi lūgumraksts ir 
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vērsts un kuri Kopienas tiesību noteikumi varētu būt pārkāpti.

Pēc EP lūguma lūgumraksta iesniedzējs ir atsūtījis vienīgi izgriezumus no preses, nesniedzot 
atbildi uz Komisijas uzdotajiem jautājumiem.

Secinājumi

Tā kā nav saņemta jauna informācija, Komisija nevar sniegt precīzu atbildi, kā arī izskatīt šo 
lūgumrakstu ar visu tam pienākošos uzmanību.”

4. Komisijas atbilde, kas saņemta 2010. gada 22. aprīlī

„Komisijas novērojumi pēc papildu informācijas saņemšanas no lūgumraksta iesniedzēja ar 
2010. gada 21. janvāra vēstuli 

Šajā papildu vēstulē lūgumraksta iesniedzējs precizē, ka viņam kā Senflūras komūnas mēram 
bija jāpārvalda kautuve, kas nonākusi grūtībās. Lūgumraksta iesniedzējs vēstulei ir pievienojis 
dažādus dokumentus (sarakstu skatīt turpmāk), kas attiecas uz šīs kautuves pārvaldīšanu. 

a) Pilsētas domes 1989. gada 7. aprīļa lēmums (Senflūras komūna) par Kautuves 
sabiedrības ar noteiktu daļu valsts kapitāla valdes locekļu iecelšanu.

b) Pilsētas domes 1990. gada 28. februāra lēmums (Senflūras komūna) attiecībā uz 
kopsummu par darbiem un ikmēneša īres maksas noteikšanu izcirstuvei, kas atrodas 
kautuves teritorijā. 

c) Izvilkums no ziņojuma par pētījumu, kas izstrādāts pēc Kantālas FDSEA Ekonomikas 
komisijas priekšlikuma, pētījumu veicis domes inženieris Bertrand de Laage de Meux.

d)  1992. gada 18. jūnija paziņojums ieinteresētajai pusei par Riomas Apelācijas tiesas 
spriedumu pēc Kautuves sabiedrības ar noteiktu daļu valsts kapitāla (SEMA) darbības 
izbeigšanas ar tiesas lēmumu.

e) 1992. gada 20. maija spriedums (Riomas Apelācijas tiesa) starp Senflūras komūnas 
mēriju un iepriekš minētās sabiedrības SEMA tiesas iecelto likvidatoru. 

f) Policijas izmeklēšanas nodaļas izmeklētāja ziņojums Klermonferānas 
kriminālpolicijas Reģionālā dienesta direktoram par tiesību aktu, kas attiecas uz 
sabiedrībām, pārkāpumu, līdzdalību sabiedriskā īpašuma ļaunprātīgā izmantošanā un 
krāpšanu.

- Par lūgumraksta iesniedzēja apgalvojumiem:

Komisija iepriekš un no jauna uzsver, ka lūgumraksta iesniedzējs joprojām nepaskaidro 
konkrētus apgalvojumus, ko viņš vēlas iztirzāt, pret kuru varas iestādi lūgumraksts ir vērsts un 
kuri Kopienas tiesību aktu noteikumi varētu būt pārkāpti. 

Savā sākotnējā lūgumrakstā lūgumraksta iesniedzējs norādīja uz šādiem pārkāpumiem:
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- vispārēja tiesiskās paļāvības principa pārkāpšana, veselības aizsardzības un drošības 
pārkāpums un 
- Padomes 1999. gada 21. jūnija Regulas (EK) Nr. 1260/1999 pārkāpums, kas skar atbalstu 
lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fonda (ELVGF) 2000.–
2006. gada periodam: saistībā ar Virzības nodaļu attiecībā uz 1. mērķi un saistībā ar Garantiju 
nodaļu attiecībā uz 2. mērķi.

Tomēr 2010. gada 21. janvāra vēstule attiecībā uz šo punktu ir pretrunīga, jo lūgumraksta 
iesniedzējs „Preambulas” 4. punktā precizē, „ka viņš neizsakās par jebkādiem Francijas 
varas iestāžu trūkumiem vai nepilnībām”.

Visbeidzot, „Preambulas” 3. punktā, kā arī daļā „Paskaidrojuma raksts par vēršanos pie 
Lūgumrakstu komitejas” lūgumraksta iesniedzējs atkal norāda uz neseniem listērijas, 
epizootijas (brucelozes, govju sūkļveida encefalopātijas (GSE)) gadījumiem, kā arī uz 
aizsargātu cilmes vietas nosaukumu „Salers” un uz Eiropas Savienības Tiesas spriedumu lietā 
T-89/05 „Groupement agricole d'exploitation en commun reconnu Salat Jean et Miche”. 
Komisija aicina lūgumraksta iesniedzēju precizēt šajā saistībā izteiktos apgalvojumus.

- Par lūgumraksta iesniedzēja iesniegtajiem dokumentiem ar 2010. gada 21. janvāra vēstuli

Komisija atzīmē, ka 1., 2. un 6. pielikums Lūgumrakstu komitejai jau tika nosūtīts. 

Turklāt Komisija uzsver, ka tā nevar iejaukties iespējamos strīdos, kuros lūgumraksta 
iesniedzējs vērstos pret citām privātpersonām Francijā, jo īpaši attiecībā uz kautuves finanšu 
pārvaldību, kas ir joma, kurā Eiropas Savienībai nav pilnvaru iejaukties. 

Komisija arī atgādina, ka attiecībā uz kautuvju darbības nosacījumiem Eiropas Savienības 
tiesību akti nosaka sanitārās prasības, ko jāievēro pārtikas nozarē strādājošiem 
lauksaimniekiem, tai skaitā arī kautuvei, kas atrodas Senflūras komūnā. Tādējādi šajā jomā 
kompetentajām varas iestādēm, tas ir, Pārtikas ģenerāldirektorāta dienestiem (kas atrodas 
Lauksaimniecības ministrijas paspārnē), ir jāveic pārbaudes, lai nodrošinātu, ka pārtikas 
nozarē strādājošie lauksaimnieki ievēro šīs prasības. Principā, ja kompetentā varas iestāde 
atklāj kādu trūkumu, tai jāveic nepieciešamie pasākumi, lai lauksaimnieks novērstu šo 
situāciju. Nepieciešamības gadījumā šajos pasākumos ietilpst ierobežojums vai aizliegums 
attiecībā uz konkrēto pārtikas produktu laišanu tirgū. 

Komisija kā Eiropas Savienības līgumu uzraudzītāja raugās, lai Eiropas tiesību akti pārtikas 
drošības, dzīvnieku veselības un labturības jomā atbilstoši tiek īstenoti un piemēroti. Pārtikas 
un veterinārais birojam (FVO) kā Komisijas dienestam, veicot pārbaudes, šajā ziņā ir 
nozīmīga loma.

Secinājumi 

Tādējādi Komisija aicina lūgumraksta iesniedzēju sazināties ar kompetento varas iestādi, lai 
vērstu tās uzmanību uz lūgumrakstā norādītajiem faktiem. Ja lūgumraksta iesniedzēja rīcībā ir 
jauna informācija, kas varētu pierādīt, ka Francijas kautuvju kontroles sistēmā ir kāds 
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trūkums, viņš tiek aicināts to nosūtīt Parlamentam.”


