
CM\1004109HU.doc PE519.677v01-00

HU Egyesülve a sokféleségben HU

EURÓPAI PARLAMENT 2009 - 2014

Petíciós Bizottság

28.8.2013

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK 
RÉSZÉRE

Tárgy: Az Achim és Cornelia Schifferdecker német állampolgárok által, 1113 
további aláírással ellátott 1647/2012. számú petíció a 854/2004/EK rendelet 
állítólagos helytelen végrehajtásáról Németországban

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtóinak tejgazdaságuk van, ahol tejadagoló automatát szereltek fel, amelyből 
az ügyfelek friss tejjel szolgálhatják ki magukat. Egyhavi működés után azonban a német 
hatóságok leszerelték az automatát, mivel azt nem abban a helyiségben állították fel, ahol a 
tejet előállították (a teheneket a gazdaságtól 2 km-re fejik meg). A gazdaság az emberi 
fogyasztásra szánt állati eredetű termékek hatósági ellenőrzésének megszervezésére 
vonatkozó különös szabályokat megállapító 854/2004/EK rendelet hatálya alá tartozik. A 
petíció benyújtói szerint Németország nem ültette át megfelelően a rendeletet a német jogba, 
és ezért vizsgálatot kérnek.  

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2013. május 24. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2013. augusztus 28.

Az elsődleges termékek kis mennyiségben történő értékesítése (például nyerstej termelő általi, 
a végfogyasztók vagy a végfogyasztókat közvetlenül kiszolgáló helyi kiskereskedelmi 
létesítmény számára történő közvetlen értékesítése) nem tartozik a higiéniáról szóló 
852/2004/EK, 853/2004/EK és 854/2004/EK számú uniós rendeletek hatálya alá. A 
tagállamok a 852/2004/EK rendelet 1. cikke (3) bekezdésének megfelelően nemzeti 
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jogszabályaikban állapítják meg az elsődleges termelők ilyen típusú tevékenységére 
vonatkozó szabályozást annak biztosítása érdekében, hogy megvalósítsák az uniós higiéniai 
rendeletek célkitűzéseit. 
Amennyiben az értékesített mennyiséget nagyobbnak minősül a nemzeti jogszabályok 
meghatározása értelmében vett „kis mennyiségnél”, az automatákra az élelmiszer-higiéniáról 
szóló 852/2004/EK rendelet II. mellékletének III. fejezete szerinti előírások alkalmazandók.

Következtetés

Az uniós jogszabály úgy rendelkezik, hogy a higiéniáról szóló uniós rendeletek hatályán kívül 
eső élelmiszer-ipari létesítmények esetében nemzeti szabályozás alkalmazandó. A petíció 
ennélfogva nem szolgáltat megfelelő alapot a Bizottság számára arra, hogy ebben a fázisban –
a petíció benyújtója által megadott adatok alapján, valamint figyelemmel arra, hogy ezen 
információk szerint folyamatban vannak a nemzeti szintű eljárások – vizsgálatot indítson.


