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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1647/2012 af Achim og Cornelia Schifferdecker, tyske statsborgere, 
og 1 113 medunderskrivere, om påstået ukorrekt gennemførelse af forordning 
(EF) nr. 854/2004 i Tyskland 

1. Sammendrag

Andragerne har en malkekvægbedrift. De har installeret en automatisk mælkebeholder på 
bedriften, hvorfra kunder kan hente frisk mælk. De tyske myndigheder standsede imidlertid 
denne ordning en måned efter, beholderen var sat op, fordi den ikke var placeret på det sted, 
hvor mælken produceres (køerne malkes 2 km fra bedriften). Bedriften er underlagt 
forordning (EF) nr. 854/2004 om særlige bestemmelser for tilrettelæggelsen af den offentlige 
kontrol af animalske produkter til konsum. Andragerne hævder, at Tyskland ikke har 
gennemført forordningen korrekt i tysk lovgivning, og anmoder om en undersøgelse.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 24. maj 2013). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 28. august 2013

"Salg af små mængder af primærprodukter, såsom råmælk, med henblik på direkte leverance 
fra producenten til konsumenten eller på, at lokale detailvirksomheder kan levere direkte til 
konsumenten, er undtaget fra anvendelsesområdet for EU's hygiejneforordninger (EF) 
nr. 852/2004, 853/2004 og 854/2004. Medlemsstaterne skal i henhold til artikel 1, stk. 3, i 
forordning (EF) nr. 852/2004 i deres nationale lovgivning fastlægge regler for forvaltning af 
sådanne aktiviteter fra primærproducenternes side med henblik på at sikre, at målsætningerne 
med EU's hygiejneforordninger bliver opfyldt. 
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Hvis de mængder, der sælges, anses for at være større, end hvad der i de nationale regler 
defineres som "en lille mængde", finder bestemmelserne vedrørende salgsautomater, som 
fastsat i hygiejneforordningerne i kapitel III i bilag II til forordning (EF) nr. 852/2004, 
anvendelse.

Konklusion

EU-lovgivningen forudser indførelse af nationale regler for fødevarevirksomheder, der ikke er 
omfattet af anvendelsesområdet for EU's hygiejneforordninger. Andragendet tilvejebringer 
derfor ingen rimelig begrundelse for, at Kommissionen skal indlede en undersøgelse på 
nuværende tidspunkt på grundlag af de oplysninger, andragerne har givet, og i betragtning af 
at der ifølge disse oplysninger verserer en sag på nationalt plan."


