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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά αριθ. 1647/2012, των Achim και Cornelia Schifferdecker, 
γερμανικής ιθαγένειας, που υποστηρίζεται από 1.113 συνυπογράφοντες, 
σχετικά με εικαζόμενη πλημμελή εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
854/2004 στη Γερμανία 

1. Περίληψη της αναφοράς

Οι αναφέροντες διαχειρίζονται μια εκμετάλλευση γαλακτοπαραγωγής. Στην εκμετάλλευσή 
τους έχουν εγκαταστήσει μια αυτόματη συσκευή διανομής γάλακτος χάρη στην οποία οι 
πελάτες μπορούν να αυτοεξυπηρετούνται αγοράζοντας φρέσκο γάλα. Ωστόσο, έπειτα από ένα 
μήνα λειτουργίας, οι γερμανικές αρχές διέκοψαν τη λειτουργία της συσκευής λόγω του ότι 
δεν είχε τοποθετηθεί στο σημείο παραγωγής του γάλακτος (το άρμεγμα των βοοειδών 
πραγματοποιείται σε απόσταση 2 χιλιομέτρων από την τοποθεσία της εκμετάλλευσης). Η 
εκμετάλλευση διέπεται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 854/2004 που ορίζει συγκεκριμένους 
κανόνες για την οργάνωση των επίσημων ελέγχων στα προϊόντα ζωικής προέλευσης που 
προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο. Οι αναφέροντες διατείνονται ότι οι 
γερμανικές αρχές μετέφεραν εσφαλμένα τον εν λόγω κανονισμό στη γερμανική νομοθεσία 
και ζητούν τη διερεύνηση του θέματος.  

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 24 Μαΐου 2013. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 28 Αυγούστου 2013

Η πώληση από τον παραγωγό μικρών ποσοτήτων πρωτογενών προϊόντων όπως το νωπό γάλα 
για την άμεση προμήθεια στον τελικό καταναλωτή ή σε τοπικά καταστήματα λιανικής 
πώλησης που εφοδιάζουν απευθείας τον τελικό καταναλωτή εξαιρείται από το πεδίο 
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εφαρμογής των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 852/2004 και (ΕΚ) αριθ. 854/2004 της ΕΕ σχετικά με 
την υγιεινή. Δυνάμει του άρθρου 1 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 852/2004 τα 
κράτη μέλη θεσπίζουν, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία τους, τους κανόνες που διέπουν 
αυτές τις δραστηριότητες των πρωτογενών παραγωγών έτσι ώστε να διασφαλίζεται η 
επίτευξη των στόχων των κανονισμών της ΕΕ σχετικά με την υγιεινή. 
Σε περίπτωση που οι ποσότητες που πωλούνται θεωρούνται υψηλότερες από την ποσότητα 
που ορίζεται ως «μικρή» στους εθνικούς κανόνες, εφαρμόζονται οι διατάξεις σχετικά με τους 
αυτόματους πωλητές όπως ορίζονται στους κανόνες υγιεινής στο κεφάλαιο ΙΙΙ του 
παραρτήματος ΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 852/2004.

Συμπέρασμα

Η εφαρμογή εθνικών κανόνων προβλέπεται από την νομοθεσία της ΕΕ στην περίπτωση 
επιχειρήσεων ζωοτροφών και τροφίμων που δεν καλύπτονται από το πεδίο εφαρμογής των 
κανονισμών της ΕΕ σχετικά με την υγιεινή. Για τον λόγο αυτό, η αναφορά δεν δικαιολογεί 
την έναρξη έρευνας από την Επιτροπή  σε αυτό το στάδιο, με βάση τα στοιχεία που παρέχει ο 
αναφέρων και λαμβανομένου υπόψη ότι σύμφωνα με τις πληροφορίες αυτές υπάρχουν 
εκκρεμούσες διαδικασίες σε εθνικό επίπεδο.


