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PARLAMENT EWROPEW 2009 - 2014

 Kumitat għall-Petizzjonijiet

22.4.2010

 AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0310/2009, imressqa minn François Delpeuch, ta’ nazzjonalità 
Franċiża, dwar is-sikurezza għas-saħħa tal-prodotti agrikoli tal-ikel mir-reġjun 
ta’ Cantal fi Franza

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant, sindku ta’ Saint Flour, jitħasseb dwar is-sitwazzjoni tal-kriżi tas-saħħa li 
teżisti fir-reġjun, fejn il-bruċellożi bovina hija endemika, kif ukoll dwar is-sitwazzjoni diffiċli 
tal-prodotti li ġejjin mir-reġjun ta’ Cantal.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fil-15 ta’ Ġunju 2009. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fl-20 ta’ Novembru 2009.

Il-petizzjoni tqajjem żewġ punti ewlenin:

- il-ksur tal-prinċipju ġenerali tal-kunfidenza leġittima u
- il-ksur tal-protezzjoni tas-saħħa u tas-sigurtà

Madankollu, il-petizzjoni tikkonsisti f’sensiela ta’ dokumenti li jittrattaw diversi suġġetti (is-
sigurtà ġenerali tal-prodotti, il-mard tal-annimali, id-denominazzjonijiet tal-oriġini 
kkontrollata, l-iġjene fil-biċċeriji, il-frodi fl-esportazzjoni, l-arrest tal-kriminali eċċ.). 
Madankollu l-petizzjonant ma jistabbilixxi l-ebda konnessjoni bejniethom u lanqas ma 
jispeċifika l-allegazzjonijiet li qed jagħmel.
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Il-Kummissjoni talbet lill-Parlament Ewropew biex jikkuntattja lill-petizzjonant sabiex huwa 
jiċċara b’mod partikolari: l-allegazzjonijiet konkreti li jixtieq jagħmel, kontra liema awtorità l-
petizzjoni hija indirizzata u liema huma d-dispożizzjonijiet tal-liġi Komunitarja li nkisru. 

Wara t-talba tal-Parlament Ewropew, il-petizzjonant ma bagħatx għajr qtugħ ta’ artikoli minn 
gazzetti mingħajr ma wieġeb għall-mistoqsijiet li għamlet il-Kummissjoni. 
  
Konklużjoni

Fin-nuqqas ta’ informazzjoni ġdida, il-Kummissjoni ma tistax tipprovdi risposta preċiża u 
lanqas ma tista’ tkompli l-eżami ta’ din il-petizzjoni bl-attenzjoni kollha li jixirqilha. 

4. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-22 ta’ April 2010.

L-osservazzjonijiet tal-Kummissjoni wara l-fatti kumplimentari trażmessi mill-petizzjonant 
permezz tal-ittra tal-21 ta’ Jannar 2010 

Permezz ta’ din l-ittra kumplimentari, il-petizzjonant jippreċiża li, fil-qafas ta’ dawn il-
funzjonijiet ta’ Sindku tal-Belt ta’ Saint Flour, huwa kellu jmexxi biċċerija li kienet tinstab 
f’diffikultà. Il-petizzjonant jehmeż ma’ din l-ittra bosta dokumenti (ara l-lista ta’ hawn taħt) 
relatati mal-ġestjoni ta’ din il-biċċerija. 

a) Diskussjoni tal-Kunsill Muniċipali tas-07.04.1989 (Belt ta’ Saint Flour) li twassal 
għall-ħatra tal-membri tal-kunsill tal-amministrazzjoni tas-Société d’Economie Mixte 
des Abattoir

b) Diskussjoni tal-Kunsill Muniċipali tat-28.02.1990 (Belt ta’ Saint Flour) dwar l-
ammont ta’ xogħlijiet u l-iffissar tal-ħlas tal-kera fix-xahar tal-post fejn jitqatta’ l-
laħam li jinsab fil-biċċerija 

c) Estratt mir-rapport tal-istudju li sar fuq proposta tal-Kumitat Ekonomiku tal-FDSEA 
ta’ Cantal li sar minn Bertrand de Laage de Meux, Inġinier Konsulent

d) It-tifsira tas-sentenza parzjali tat-18.06.1992 tal-Qorti tal-Appell ta’ Rion wara l-
likwidazzjoni tas-Société d’Economie Mixte des Abattoirs (SEMA)

e) Sentenza tal-20.05.1992 (Qorti tal-Appell ta’ Ruma) bejn is-Sindku tal-Belt ta’ Saint 
Flour u l-likwidatur ġudizzjali tal-Kumpanija SEMA msemmija qabel. 

f) Rapport tal-Ispettur tad-Diviżjoni lid-Direttur tas-Servizz Reġjonali tal-Pulizija 
Kriminali ta’ Clermont-Ferrand dwar ksur tal-liġijiet dwar il-kumpaniji, kompliċità ta’ 
abbuż mill-assi tal-kumpanija u frodi.

- Dwar l-allegazzjonijiet tal-petizzjonant:

L-ewwel u qabel kollox, il-Kummissjoni tenfasizza mill-ġdid li l-petizzjonant qatt ma ċċara l-
allegazzjonijiet konkreti li jixtieq iqajjem, liema hija dik l-awtorità li huwa indirizza għall-
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petizzjoni tiegħu u liema huma d-dispożizzjonijiet tal-liġi Komunitarja li skont hu ġew 
miksura. 

Fil-petizzjoni inizjali tiegħu, il-petizzjonant kien allega l-ksur li ġej:
- ksur tal-prinċipju ġenerali tal-fiduċja leġittima - ksur tal-protezzjoni tas-saħħa u tas-sigurtà u 
- ksur tar-Regolament (KE) Nru 1260/1999 tal-Kunsill tal-21 ta’ Ġunju 1999 dwar l-appoġġ 
għall-iżvilupp rurali mill-FAEGG għall-perjodu 2000-2006, skont is-sezzjoni ta’ orjentazzjoni 
għall-objettiv 1 u s-sezzjoni ta’ garanzija għall-objettiv 2

L-ittra tal-21 ta’ Jannar 2010 hija madankollu kontradittorja dwar dan il-punt minħabba li l-
petizzjonant jippreċiża, f’punt 4 tal-“Preambolu” li m’hemm l-ebda tip ta’ nuqqas jew 
defiċjenza min-naħa tal-awtoritajiet Franċiżi.

Fl-aħħar nett, fil-punt 3 tal-“Preambolu” kif ukoll fil-parti “spjegazzjoni tal-karatteristiċi tal-
Kompetenza tal-Kumitat għall-Petizzjonijiet” il-petizzjonant reġa’ għamel referenza għal 
każijiet riċenti ta’ listeria, għal epidemiji li jolqtu lill-annimali (Brucelloses, ESB) kif ukoll 
għad-denominazzjoni tal-oriġini protetta “Salers” u għas-sentenza tal-Qorti Ewropea tal-
Unjoni Ewropea fil-każ T-89/05 “Groupement Agricole d’Exploitation en Commun reconnu 
SALAT Jean u Michel”. Il-Kummissjoni tistieden lill-petizzjonant sabiex jippreċiża l-
allegazzjonijiet li huwa invoka dwar dan is-suġġett.

- Dwar id-dokumenti mibgħuta mill-petizzjonant permezz tal-ittra tal-21.01.2010

Il-Kummissjoni tinnota li l-Annessi 1, 2 u 6 kienu diġà ġew trażmessi lill-Kumitat għall-
Petizzjonijiet. 

Barra minn hekk, il-Kummissjoni tenfasizza li hi ma tkunx tista tintervieni f’każijiet ta’ 
nuqqas ta’ qbil li jpoġġu lill-petizzjonant f’kunflitt ma’ sidien oħra fi Franza, b’mod 
partikolari fir-rigward tal-ġestjoni finanzjarja ta’ biċċerija, qasam li fiha l-Unjoni Ewropea 
m’għandhiex kompetenzi biex tintervieni. 

Il-Kummissjoni tfakkar ukoll li, f’dak li jirrigwarda l-kundizzjonijiet ta’ funzjonament ta’ 
biċċeriji, il-leġiżlazzjoni Ewropea tispeċifika l-eżiġenzi sanitarji li s-sidien tas-settur 
alimentari, bħal dawk tal-biċċerija li tinsab fil-Belt ta’ Saint Flour, għandhom jirrispettaw. 
Jeħtieġ għalhekk li l-awtorità kompetenti f’dan ir-rigward, jiġifieri s-servizzi tad-Direttorat 
Ġenerali tal-Ikel (li jaqa’ taħt il-Ministeru tal-Agrikoltura) jagħmlu kontrolli sabiex jiżguraw 
li s-sidien tas-settur tal-ikel jirrispettaw dawn l-eżiġenzi. Fil-prinċipju, meta l-awtorità 
kompetenti turi xi nuqqas, hija għandha tieħu l-miżuri meħtieġa biex is-sid jirrimedja din is-
sitwazzjoni. Dawn il-miżuri jinkludu, jekk ikun meħtieġ, restrizzjoni jew projbizzjoni fuq it-
tpoġġija fis-suq tal-oġġetti tal-ikel ikkonċernati. 

Il-Kummissjoni, fl-irwol tagħha ta’ gwardjana tat-trattati tal-Unjoni Ewropea, għandha r-
responsabilità li tara li l-leġiżlazzjoni Ewropea dwar is-sigurtà tal-ikel, is-saħħa tal-annimali u 
l-benessri tal-annimali tidħol fis-seħħ u tiġi applikata b’mod adegwat. F’dak li jirrigwarda s-
servizzi tal-Kummissjoni, l-Uffiċċju Veterinarju u tal-Ikel (FVO) għandu rwol importanti 
f’dan ir-rigward meta jkun qed iwettaq missjonijiet ta’ inspezzjoni.

Konklużjoni 
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Konsegwenza ta’ hekk, il-Kummissjoni tistieden lill-petizzjonant biex jikkuntattja lill-
awtorità kompetenti sabiex tiġbed l-attenzjoni dwar il-fatti indikati fil-petizzjoni. Jekk il-
petizzjonant ikollu informazzjoni ġdida li tkun tista’ tagħti prova li jeżisti difett fis-sistema ta’ 
kontroll tal-biċċeriji fi Franza, huwa ġentilment mitlub jgħaddiha lill-Parlament.


