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EUROPEES PARLEMENT 2009 - 2014

Commissie verzoekschriften

22.4.2010

MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 0310/2009, ingediend door François Delpeuch (Franse 
nationaliteit), over de gezondheidsrisico's van bepaalde agrovoedingsmiddelen 
uit de streek Cantal in Frankrijk

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener, de burgemeester van Saint-Flour, wijst op de gezondheidscrisis in deze streek, waar 
op grote schaal runderbrucellose voorkomt, en op de gevolgen daarvan voor producten met 
oorsprongsbenaming "Cantal". 

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 15 juni 2009. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 20 november 2009.

Het verzoekschrift stelt twee hoofdpunten aan de orde:

- schending van het algemeen beginsel van gewettigd vertrouwen en
- inbreuk op de bescherming van gezondheid en veiligheid

Het verzoekschrift bestaat echter uit een reeks documenten over verschillende onderwerpen 
(algemene veiligheid van producten, dierenziektes, oorsprongsbenamingen, hygiëne in 
slachthuizen, exportfraudes, arrestatie van criminelen enz.) zonder dat indiener evenwel 
verbanden tussen de onderwerpen legt noch de beweringen die hij doet nader verklaart.

De Commissie heeft het EP verzocht contact op te nemen met indiener zodat deze met name 
het volgende kan toelichten: de concrete beweringen die hij aan de orde wenst te stellen, tegen 
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welke autoriteit het verzoekschrift is gericht en welke bepalingen van het Gemeenschapsrecht 
geschonden zouden zijn. 

Naar aanleiding van het verzoek van het EP heeft indiener slechts persknipsels toegestuurd 
zonder antwoord te geven op de vragen van de Commissie.

Conclusie

Bij gebrek aan nieuwe informatie is de Commissie niet in staat om een nauwkeurig antwoord 
te geven noch het verzoekschrift verder te onderzoeken met alle aandacht die het verdient. 

4. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 22 april 2010.

Opmerkingen van de Commissie naar aanleiding van door indiener verstrekte aanvullende 
informatie (schrijven van 21 januari 2010)

In dit aanvullend schrijven geeft indiener aan dat hij als burgemeester van de gemeente Saint 
Flour betrokken is geweest bij het beheer van een moeilijkheden verkerend slachthuis. 
Indiener heeft een aantal documenten aangaande het beheer van dit slachthuis als bijlage aan 
voornoemd schrijven gehecht (zie onderstaande lijst). 

a) Besluit van de gemeenteraad van 7.04.1989 (gemeente Saint Flour) betreffende de 
benoeming van de directieleden van het slachthuis (rechtspersoon: gemengde 
onderneming)

b) Besluit van de gemeenteraad van 28.02.1990 (gemeente Saint Flour) betreffende de 
kosten van het werk aan de binnen het slachthuisterrein gelegen uitsnijderij en de 
vaststelling van de maandhuur voor deze uitsnijderij

c) Uittreksel van het onderzoeksverslag dat op verzoek van de economische commissie 
van de FDSEA (Fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles –
Provinciale federatie van landbouwersvakbonden) van de Cantal-streek is uitgevoerd 
door Bertrand de Laage de Meux, raadgevend ingenieur

d) Betekening, door de betrokken partij, van het arrest van 18.06.1992 van het Hof van 
Hoger Beroep van Riom met betrekking tot de gerechtelijke liquidatie van de 
slachthuisonderneming (Société d'Economie Mixte des Abattoirs – SEMA)

e) Arrest van 20.05.1992 (Hof van Hoger Beroep van Riom), tussen de burgermeester 
van de gemeente Saint Flour en de gerechtelijke vereffenaar van de onder d) 
genoemde SEMA. 

f) Verslag van de afdelingsinspecteur aan de directeur de regionale gerechtelijke 
politiedienst van Clermont-Ferrand betreffende een schending van de wetgeving op de 
vennootschappen, medeplichtigheid aan misbruik van maatschappelijke goederen en 
oplichting.
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- Wat de beweringen van indiener betreft

De Commissie wijst er om te beginnen op dat indiener ook dit keer verzuimt aan te geven wat 
zijn aantijgingen concreet inhouden, tegen welke autoriteit dit verzoekschrift is gericht en 
welke bepalingen van communautair recht geschonden zouden zijn. 

In het oorspronkelijke verzoekschrift noemde indiener de volgende normschendingen:
- schending van het algemeen beginsel van gewettigd vertrouwen en inbreuk op de 
bescherming van gezondheid en veiligheid, en
- schending van Verordening (EG) nr. 1260/1999 van de Raad van 21 juni 1999 houdende 
algemene bepalingen inzake het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling voor de 
periode 2000-2006 (concreet: de afdeling oriëntatie voor objectief 1 en de afdeling garanties 
voor objectief 2).

Het schrijven van 21 januari 2010 bevat op dit punt een contradictie, aangezien indiener onder 
punt 4 van de "Preambule" stelt "dat de Franse autoriteiten geen tekortkoming of verzuim te 
verwijten valt". 

In punt 3 van de genoemde "Preambule", alsook in de "uitleg bij het indienen van een 
verzoekschrift bij de Commissie Verzoekschriften", verwijst indiener opnieuw naar recente 
gevallen van listeriose en epidemische dierziekten (brucellose, BSE) en verder naar een 
geschil betreffende een oorsprongsbenaming ("Salers") en het daarmee samenhangende arrest 
van het Hof van Justitie van de Europese Unie in de zaak T-89/05 GAEC SALAT. De 
Commissie verzoekt indiener zijn beweringen met betrekking tot dit onderwerp nader te 
preciseren.

- Wat betreft de documenten die indiener als bijlagen aan zijn schrijven van 21.01.2010 heeft 
gehecht

De Commissie stelt vast dat de Bijlagen 1, 2 en 6 reeds aan de Commissie waren 
toegezonden. 

De Commissie wijst er om te beginnen op dat ze niet kan interveniëren in eventuele geschillen 
tussen de indiener en andere particulieren in Frankrijk, ook niet als het gaat om het financieel 
beheer van een slachthuis. De Europese Unie beschikt niet over de bevoegdheid om op dit 
gebied te interveniëren. 

Met betrekking tot de voorwaarden voor het functioneren van slachthuizen wijst de 
Commissie erop dat de Europese wetgeving specifieke eisen stelt op het gebied van de 
gezondheid, welke door de exploitanten van voedingsbedrijven – en dus ook die van het in de 
gemeente Saint Flour gelegen slachthuis – gerespecteerd dienen te worden. Ze zijn in dit 
opzicht verantwoording verschuldigd aan de Franse Direction Générale Alimentation, die 
onder het Ministerie van Landbouw ressorteert, en dat Directoraat moet controles uitvoeren 
om na te gaan of de exploitanten van voedingsbedrijven zich aan deze eisen houden. In 
principe is het zo dat indien de bevoegde autoriteit een normschending vaststelt, zij de nodige 
maatregelen neemt om te verzekeren dat de in gebreke blijvende exploitant het verzuim 
corrigeert. Afhankelijk van het geval kan zulks geschieden via beperkingen bij het op de 
markt brengen van de betrokken producten, en soms zelfs een totaal verbod. 
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De Commissie zorgt er in haar hoedanigheid van waakhond van de verdragen van de 
Europese Unie voor dat de Europese wetgeving op het gebied van voedselveiligheid, de 
gezondheid en het welzijn van dieren op de juiste wijze wordt toegepast. De Food en 
Veterinary Office (FVO) van de Commissie speelt een belangrijke rol bij deze inspecties.

Conclusie

De Commissie raad indiener derhalve aan contact op te nemen met de bevoegde autoriteiten 
en zo hun aandacht te vestigen op de in het verzoekschrift beschreven feiten. Mocht indiener 
beschikken over nieuwe gegevens die zouden kunnen aantonen dat het systeem voor het 
toezicht op slachthuizen in Frankrijk gebreken vertoont, dan wordt hij bij deze verzocht die 
gegevens aan het Parlement door te geven.


