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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0310/2009, którą złożył François Delpeuch (Francja) w sprawie 
bezpieczeństwa dla zdrowia produktów rolno-spożywczych z regionu Cantal we 
Francji

1. Streszczenie petycji

Składający petycję, który jest burmistrzem Saint Flour, wyraża zaniepokojenie w związku 
z kryzysem zdrowotnym w tym regionie, gdzie powszechnie występuje bruceloza bydła, oraz 
trudną sytuacją produktów pochodzących z Cantal.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 15 czerwca 2009 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 20 listopada 2009 r.

Przedmiotem petycji są przede wszystkim dwie kwestie:

– naruszenie ogólnej zasady ochrony uzasadnionych oczekiwań oraz
– brak zapewnienia ochrony zdrowia i bezpieczeństwa.

Petycja obejmuje jednak szereg dokumentów dotyczących różnego rodzaju kwestii (ogólnego 
bezpieczeństwa produktów, chorób zwierząt, chronionych nazw pochodzenia, higieny 
w ubojniach, oszustw w eksporcie, aresztowania przestępców itd.), przy czym składający 
petycję ani nie łączy ze sobą poszczególnych kwestii, ani nie precyzuje swoich zarzutów.

Komisja zwróciła się do PE o nawiązanie kontaktu ze składającym petycję, aby mógł on 
uściślić następujące kwestie: jakie konkretnie zarzuty chciałby podnieść składający petycję, 
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przeciwko jakiemu organowi skierowana jest petycja i które przepisy prawa wspólnotowego 
miały zostać naruszone.

W odpowiedzi na wniosek PE o uszczegółowienie informacji składający petycję przekazał 
jedynie wycinki prasowe, nie udzielając odpowiedzi na pytania postawione przez Komisję.

Wnioski

Z braku nowych informacji Komisja nie jest w stanie udzielić jednoznacznej odpowiedzi ani 
kontynuować rozpatrywania petycji z uwagą, na jaką ona zasługuje.

4. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 22 kwietnia 2010 r.

Uwagi Komisji w związku z informacjami uzupełniającymi przekazanymi drogą pocztową 
przez składającego petycję w dniu 21 stycznia 2010 r. 

W korespondencji uzupełniającej składający petycję precyzuje, że w ramach obowiązków
burmistrza gminy Saint Flour przyszło mu zarządzać ubojnią znajdującą się w trudnej 
sytuacji. Składający petycję załącza do korespondencji rozmaite dokumenty (zob. poniższy 
wykaz) związane z zarządzaniem wspomnianą ubojnią.

a) Uchwała rady gminy z dnia 7 kwietnia 1989 r. (gmina Saint Flour) dotycząca 
powoływania członków zarządu Société d'Economie Mixte des Abattoirs

b) Uchwała rady gminy z dnia 28 lutego 1990 r. (gmina Saint Flour) dotycząca kosztu 
robót oraz określenia wysokości czynszu miesięcznego dla zakładu rozbioru mięsa 
znajdującego się w obrębie ubojni

c) Wyciąg ze sprawozdania z badania sporządzonego na wniosek komisji gospodarczej 
federacji związków zawodowych rolników FDSEA regionu Cantal przez Bertranda de 
Laage de Meux, doradcę technicznego 

d) Zawiadomienie strony o wyroku z dnia 18 czerwca 1992 r. wydanym przez sąd 
apelacyjny w Riom w związku z postawieniem Société d'Economie Mixte des 
Abattoirs (SEMA) w stan likwidacji

e) Wyrok z dnia 20 maja 1992 r. (sąd apelacyjny w Riom) w sprawie między 
burmistrzem gminy Saint Flour a likwidatorem sądowym ww. spółki SEMA.

f) Sprawozdanie inspektora wydziałowego skierowane do dyrektora regionalnych służb 
policji kryminalnej w Clermont-Ferrand w sprawie naruszenia prawa spółek, 
współudziału w nadużyciu aktywów spółki oraz oszustwa.

– W odniesieniu do zarzutów składającego petycję

Na wstępie Komisja ponownie podkreśla, że składający petycję wciąż nie uściśla, jakie 
konkretne zarzuty chciałby podnieść, przeciwko jakiemu organowi skierowana jest petycja 
oraz które przepisy prawa wspólnotowego miały zostać naruszone.
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W pierwotnej petycji składający petycję zarzucał następujące naruszenia:
– naruszenie ogólnej zasady ochrony uzasadnionych oczekiwań – naruszenie ochrony zdrowia 
i bezpieczeństwa; oraz
– naruszenie rozporządzenia Rady (WE) nr 1260/1999 z dnia 21 czerwca 1999 r. 
w odniesieniu do wsparcia rozwoju obszarów wiejskich z EFOGR w latach 2000-2006 
w ramach Sekcji Orientacji w związku z celem 1 oraz Sekcji Gwarancji w związku z celem 2.

W korespondencji z dnia 21 stycznia 2010 r. pojawia się jednak sprzeczność w tym zakresie, 
ponieważ składający petycję w pkt 4 „preambuły” precyzuje, „że nie odnosi się do 
bezczynności ani uchybień ze strony władz francuskich”.

Wreszcie w pkt 3 „preambuły”, podobnie jak w części „objaśnienie motywacji 
przyświecającej powierzeniu sprawy Komisji Petycji”, składający petycję ponownie odwołuje 
się do odnotowanych ostatnio przypadków listeriozy i chorób zwierząt (bruceloza, BSE), jak 
i chronionej nazwy pochodzenia „Salers” oraz wyroku Europejskiego Trybunału 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie T-89/05 „Groupement Agricole d'Exploitation 
en Commun reconnu SALAT Jean et Michel”. Komisja zachęca składającego petycję do 
uściślenia zarzutów stawianych przez niego w tej kwestii.

– W odniesieniu do dokumentacji przekazanej przez składającego petycję drogą pocztową 
w dniu 21 stycznia 2010 r.

Komisja zaznacza, że załączniki 1, 2 i 6 zostały już przekazane Komisji Petycji.

Ponadto Komisja podkreśla, że nie może ingerować w ewentualne spory pomiędzy 
składającym petycję a innymi podmiotami prywatnymi we Francji, zwłaszcza w zakresie 
zarządzania finansowego ubojnią, gdyż jest to dziedzina, do ingerencji w którą Unia 
Europejska nie jest uprawniona.
Komisja również przypomina, że jeśli chodzi o warunki funkcjonowania ubojni, 
prawodawstwo europejskie określa wymogi sanitarne, których powinny przestrzegać 
podmioty działające w sektorze spożywczym, takie jak ubojnia w gminie Saint Flour. Tak 
więc to na właściwych organach – tj. służbach dyrekcji generalnej ds. żywności (podlegającej 
Ministerstwu Rolnictwa) – spoczywa odpowiedzialność za przeprowadzenie kontroli w celu 
zapewnienia przestrzegania tych wymagań przez podmioty w sektorze spożywczym. Co do 
zasady, jeśli właściwy organ stwierdzi jakiekolwiek nieprawidłowości, powinien on 
przedsięwziąć niezbędne środki, tak aby dany podmiot zaradził tej sytuacji. Środki te 
obejmują w stosownych przypadkach ograniczenie lub zakaz wprowadzenia na rynek 
odnośnych środków spożywczych.

Komisja, jako strażniczka traktatów Unii Europejskiej, czuwa, aby prawodawstwo
europejskie w dziedzinie bezpieczeństwa żywności, zdrowia i dobrostanu zwierząt było
należycie wdrażane i stosowane. Istotną rolę w tym względzie pełni działające w charakterze 
służby Komisji Biuro ds. Żywności i Weterynarii (FVO), które przeprowadza wizyty 
kontrolne.

Wniosek
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W świetle powyższego Komisja zachęca składającego petycję do skontaktowania się 
z właściwym organem w celu zwrócenia jego uwagi na fakty przedstawione w petycji. Jeżeli 
składający petycję jest w posiadaniu nowych informacji, które mogłyby dowieść istnienia 
nieprawidłowości w systemie kontroli ubojni we Francji, jest on proszony o przekazanie ich 
Parlamentowi.


