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EUROPOS PARLAMENTAS 2009 - 2014

Peticijų komitetas

28.8.2013

PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 1647/2012 dėl tariamai netinkamo Reglamento (EB) Nr. 854/2004 
taikymo Vokietijoje, kurią pateikė Vokietijos piliečiai Achim ir Cornelia 
Schifferdecker, su 1113 parašų 

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjai turi pienininkystės ūkį. Savo ūkyje jie įrengė pieno automatą, kuriuo 
pasinaudojant klientai gali patys įsipilti šviežio pieno. Aparatas veikė mėnesį, bet vėliau 
Vokietijos valdžios institucijos jį uždarė, nes jis nebuvo įrengtas toje vietoje, kurioje pienas 
gaminamas (gyvuliai melžiami už dviejų kilometrų nuo ūkio). Ūkiui taikomas Reglamentas 
(EB) Nr. 854/2004, kuriame nustatytos specialios žmonėms vartoti skirtų gyvūninės kilmės 
produktų oficialios kontrolės taisyklės. Peticijos pateikėjai tvirtina, kad Vokietija netinkamai 
perkėlė šį reglamentą į savo nacionalinę teisę, ir prašo atlikti tyrimą.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2013 m. gegužės 24 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2013 m. rugpjūčio 28 d.

Mažų kiekių pirminių produktų, kaip pvz. žaliavinio pieno, gamintojo tiesiogiai tiekiamų 
galutiniam vartotojui ar vietinėms pardavimo įstaigoms, kurios tiekia galutiniam vartotojui, 
pardavimams netaikomi ES higienos reglamentai (EB) Nr. 852/2004, Nr. 853/2004 ir 
Nr. 852/2004. Valstybės narės, atsižvelgdamos į reglamento (EB) Nr. 852/2004 1 straipsnio 
3 dalį, turi sukurti tokią veiklą vykdantiems pirminiams gamintojams taikomas taisykles, taip 
užtikrinant, kad bus pasiekti ES higienos reglamentų tikslai. 
Tokiu atveju, jei parduodami kiekiai yra didesni nei tai, kas apibūdinama kaip „maži kiekiai“ 
nacionalinėse taisyklėse, yra taikomos higienos reglamento (EB)  Nr. 852/2004 II priedo III 
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skyriaus nuostatos dėl pardavimo automatų.

Išvada

Nacionalinių taisyklių taikymas numatytas ES teisėje tuo atveju, jei maisto ūkio subjektų 
neaprėpia ES higienos reglamentai. Todėl peticija nesuteikia pagrįsto pagrindo Komisijai 
pradėti tyrimą šioje stadijoje, remiantis peticijos pateikėjo suteikta informacija ir atsižvelgiant 
į tai, kad, anot šios informacijos, vis dar yra neišnaudotų procedūrų nacionaliniu lygmeniu.


