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PARLAMENTUL EUROPEAN 2009 - 2014

Comisia pentru petiţii

22.4.2010

COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiţia nr. 0310/2009, adresată de François Delpeuch, de cetăţenie franceză, privind 
siguranţa sanitară a produselor agroalimentare din regiunea Cantal, Franţa

1. Rezumatul petiţiei

Petiţionarul, în calitate de primar al localităţii Saint Flour, denunţă situaţia de criză sanitară 
existentă în regiune, unde este endemică bruceloza bovină, precum şi situaţia dificilă în care 
se găsesc produsele cu denumirea de origine controlată Cantal. 

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 15 iunie 2009. Comisia a fost invitată să furnizeze informaţii [articolul 
202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 20 noiembrie 2009

Petiţia se referă la două aspecte principale:

- nerespectarea principiului general al încrederii legitime şi
- infracţiuni legate de protecţia sănătăţii şi a siguranţei

Totuşi, petiţia constă dintr-o serie de documente pe diverse teme (siguranţa generală a 
produselor, boli ale animalelor, denumiri de origine controlată, igiena în abatoare, fraude la 
export, arestarea infractorilor etc.) fără însă ca petiţionarul să indice vreo legătură între 
acestea şi fără să precizeze exact acuzaţiile pe care le aduce.
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Comisia a solicitat PE să contacteze petiţionarul pentru a clarifica, în special: acuzaţiile 
concrete pe care doreşte să le aducă, împotriva cărei autorităţi a fost redactată petiţia şi care 
sunt dispoziţiile comunitare care ar fi fost încălcate.

În urma solicitării PE, petiţionarul a transmis doar articole de presă, fără a oferi vreun răspuns 
la întrebările adresate de Comisie.

Concluzie

În absenţa unor informaţii noi, Comisia nu este în măsură să furnizeze un răspuns precis şi 
nici să continue examinarea prezentei petiţii cu întreaga atenţie dorită. 

4. Răspunsul Comisiei, primit la 22 aprilie 2010

Observaţiile Comisiei ca urmare a elementelor suplimentare transmise de petiţionar prin poştă 
la 21 ianuarie 2010

În această nouă corespondenţă, petiţionarul precizează faptul că, în cadrul atribuţiilor sale de 
primar al localităţii Saint Flour, a gestionat un abator care se confrunta cu dificultăţi. 
Petiţionarul a ataşat diverse documente (a se vedea lista de mai jos) referitoare la gestionarea 
acestui abator.

a) Hotărârea Consiliului Municipal din 07.04.1989 (localitatea Saint Flour) privind 
desemnarea membrilor consiliului de administraţie al Societăţii Economice Mixte a 
Abatoarelor

b) Hotărârea Consiliului Municipal din 28.02.1990 (localitatea Saint Flour) privind suma 
lucrărilor şi stabilirea chiriei lunare pentru atelierul de tranşare situat în incinta 
abatorului

c) Extras din raportul de studiu realizat la propunerea Comisiei economice a FDSEA din 
Cantal de către Bertrand de Laage de Meux, inginer consilier

d) Interpretarea Hotărârii Curţii de Apel din Riom, începând cu 18.06.1992, ca urmare a 
lichidării judiciare a Societăţii Economice Mixte a Abatoarelor (SEMA)

e) Hotărârea din 20.05.1992 (Curtea de Apel din Riom) între Primăria localităţii Saint 
Flour şi lichidatorul judiciar al societăţii SEMA menţionate anterior.

f) Raportul inspectorului de sector al directorului Serviciului regional de poliţie judiciară
din Clermont-Ferrand referitor la încălcarea legii privind societăţile comerciale, 
complicitate la abuz de bunuri sociale şi escrocherie.

- Referitor la acuzaţiile aduse de petiţionar:

Cu titlul preliminar, Comisia subliniază faptul că, din nou, petiţionarul nu clarifică acuzaţiile 
concrete pe care doreşte să le aducă, împotriva cărei instituţii a fost redactată petiţia şi care 
sunt dispoziţiile de drept comunitar care ar fi fost încălcate.
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În prima sa petiţie, petiţionarul făcea referire la următoarele presupuse infracţiuni:
- încălcarea principiului general al încrederii legitime – infracţiune împotriva protecţiei 
sănătăţii şi siguranţei şi
- încălcarea Regulamentului (CE) nr. 1260/1999 al Consiliului din 21 iunie 1999 privind 
sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat prin FEOGA pentru perioada 2000-2006, în cadrul 
secţiunii Orientare pentru obiectivul nr. 1 şi al secţiunii Garantare pentru obiectivul nr. 2.

Corespondenţa din 21 ianuarie 2010 este, totuşi, contradictorie în această privinţă, deoarece 
petiţionarul precizează la punctul 4 din preambul că „nu menţionează nicio carenţă sau 
deficienţă a autorităţilor franceze”.

În cele din urmă, la punctul 3 din preambul, precum şi în partea referitoare la „explicarea 
motivelor sesizării Comisiei pentru petiţii”, petiţionarul face din nou referire la cazuri recente 
de listerie, epizootii (bruceloze ESB), precum şi la denumirea de origine controlată „Salers” şi 
la hotărârea Curţii Europene a Uniunii Europene în cauza T-89/05 „ Groupement Agricole 
d'Exploitation en Commun reconnu SALAT Jean et Michel”. Comisia îl invită pe petiţionar să 
precizeze acuzaţiile pe care le aduce cu privire la acest subiect.

- Referitor la documentele furnizate de petiţionar în cadrul corespondenţei din 21.01.2010:

Comisia observă că anexele 1, 2 şi 6 au fost deja transmise Comisiei pentru petiţii.

În plus, Comisia subliniază faptul că nu poate interveni în eventualele litigii pe care 
petiţionarul le-ar avea cu alte persoane fizice din Franţa, în special în ceea ce priveşte 
gestiunea financiară a unui abator, domeniu în care Uniunea Europeană nu este competentă să 
intervină.

În egală măsură, Comisia reaminteşte faptul că, în ceea ce priveşte condiţiile de funcţionare a
abatoarelor, legislaţia europeană prevede cerinţele sanitare pe care entităţile din sectorul 
alimentar, precum abatorul din localitatea Saint Flour, trebuie să le respecte. Prin urmare, 
autoritatea competentă în domeniu, respectiv serviciile Direcţiei Generale Alimentaţie (din 
cadrul Ministerului Agriculturii) este responsabilă de efectuarea controalelor prin care se 
asigură că entităţile din sectorul alimentar respectă aceste cerinţe. În general, atunci când 
autoritatea competentă constată o neregularitate, aceasta trebuie să ia măsurile necesare pentru 
ca entitatea să corecteze această situaţie. Aceste măsuri includ, după caz, restricţionarea sau 
interdicţia de introducere pe piaţă a produselor alimentare în cauză.

Comisia, în calitate de gardian al tratatelor Uniunii Europene, veghează ca legislaţia 
europeană privind siguranţa alimentară, sănătatea şi bunăstarea animalelor să fie pusă în 
aplicare în mod corespunzător. În calitate de serviciu al Comisiei, Oficiul alimentar şi 
veterinar (OAV) joacă un rol important în această privinţă, efectuând misiuni de control.

Concluzie
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În consecinţă, Comisia îl invită pe petiţionar să ia legătura cu autoritatea competentă pentru a-
i aduce la cunoştinţă faptele indicate în petiţie. În cazul în care petiţionarul are la dispoziţie 
informaţii noi care pot dovedi existenţa unei deficienţe a sistemului de verificare a abatoarelor 
din Franţa, este rugat să le comunice Parlamentului.


