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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

28.8.2013

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1647/2012, внесена от Ахим и Корнелия Шифердекер, с германско 
гражданство, подкрепена от 1113 подписа, относно предполагаемо 
неправилно прилагане на Регламент (EО) № 854/2004 в Германия 

1. Резюме на петицията

Вносителите на петицията имат ферма за мляко и млечни продукти. В нея те са 
инсталирали автомат за мляко, от който клиентите да могат да получават прясно мляко. 
След като работи в продължение на месец обаче, органите в Германия спират автомата 
с аргумента, че не е поставен на мястото, където се добива млякото (животните се доят 
на 2 километра от фермата). Дейността на фермата се урежда от 
Регламент (ЕО) № 854/2004 за определяне на специфичните правила за организирането 
на официален контрол върху продуктите от животински произход, предназначени за 
човешка консумация. Вносителите на петицията твърдят, че Германия е транспонирала 
този регламент неправилно в германското законодателство, и искат да се извърши 
проучване на въпроса.  

2. Допустимост

Обявена за допустима на 24 май 2013 г. Комисията е приканена да предостави сведения 
(член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 28 август 2013 г.

Продажбата на малки количества първични продукти като сурово мляко за директна 
доставка от производителя на крайния потребител или на местни обекти за търговия на 
дребно, които извършват директни доставки на краен потребител, се изключва от 
обхвата на регламентите на ЕС относно хигиената – Регламент (ЕО) № 852/2004, 
Регламент (EО) № 853/2004 и Регламент (EО) № 853/2004. В съответствие с член 1, 
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параграф 3 от Регламент (ЕО) № 852/2004 държавите членки определят в рамките на 
националното си законодателство правилата, които уреждат тези дейности на 
производителите на първични продукти, за да се гарантира постигането на целите на 
регламентите на ЕС относно хигиената. 
В случая продадените количества надвишават размера, определен като „малко 
количество“ в националните правила, като се прилагат разпоредбите за автоматите за 
храни, предвидени в регламентите относно хигиената, а именно в приложение II, глава 
III към Регламент (ЕО) № 852/2004.

Заключение

Законодателството на ЕС предвижда прилагането на националните правила в случая на 
предприятия в хранителния сектор, които не са обхванати от приложното поле на 
регламентите на ЕС относно хигиената. Поради това вносителят на петицията не 
предоставя основателни причини на Комисията, за да започне разследване на този етап 
въз основа на предоставените от него подробности, като се има предвид, че според тази 
информация има висящо производство на национално равнище.


