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Lūgumrakstu komiteja
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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1647/2012, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgie Achim un 
Cornelia Schifferdecker un kam pievienoti 1113 paraksti, par Regulas (EK) 
Nr. 854/2004 iespējamu nepareizu īstenošanu Vācijā 

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējiem ir piena ražošanas saimniecība. Viņi savā saimniecībā ir 
uzstādījuši automātisku piena tirdzniecības automātu, no kura pircēji var paši iegādāties 
svaigu pienu. Tomēr pēc tam, kad tas bija darbojies vienu mēnesi, Vācijas iestādes to slēdza, 
jo tas nebija novietots piena ražošanas vietā (liellopi tiek slaukti 2 kilometru attālumā no 
saimniecības). Uz saimniecību attiecas Regula (EK) Nr. 854/2004, ar ko paredz īpašus 
noteikumus par lietošanai pārtikā paredzētu dzīvnieku izcelsmes produktu oficiālās kontroles 
organizēšanu. Lūgumraksta iesniedzēji apgalvo, ka Vācija ir nepareizi transponējusi šo regulu 
Vācijas tiesību aktos, un lūdz veikt izmeklēšanu.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2013. gada 24. maijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2013. gada 28. augustā

Pirmproduktu, piemēram, svaigpiena, pārdošana nelielos daudzumos, ja ražotājs tos tieši 
piegādā galapatērētājam vai vietējiem mazumtirdzniecības veikaliem, kuri produktus tieši 
piegādā galapatērētājam, ir izslēgta no ES higiēnas noteikumu regulu Nr. (EK) 852/2004, 
853/2004 un 854/2004 darbības jomas. Dalībvalstis saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 852/2004 
1. panta 3. punktu un atbilstoši saviem tiesību aktiem izstrādā noteikumus, kas reglamentē 
šādas pirmproduktu ražotāju darbības, lai nodrošinātu ES higiēnas noteikumu regulās noteikto 
mērķu sasniegšanu. 
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Ja pārdotās produkcijas apjoms ir lielāks nekā dalībvalstu tiesību aktos definētais „nelielais 
apjoms”, tiek piemēroti higiēnas noteikumu Regulas (EK) Nr. 852/2004 II pielikuma 
III nodaļā paredzētie noteikumi par tirdzniecības automātiem.

Secinājums

ES tiesību aktos ir paredzēts, ka attiecībā uz pārtikas ražošanas uzņēmumiem, kuri nav ietverti 
ES higiēnas noteikumu regulu darbības jomā, jāpiemēro dalībvalstu tiesību akti. Tādēļ, 
pamatojoties uz lūgumrakstu iesniedzēju sniegto informāciju un ņemot vērā, ka saskaņā ar šo 
informāciju valsts līmenī tiks sākta tiesvedība, Komisijai attiecībā uz šo lūgumrakstu nav 
pamatotu iemeslu šajā posmā sākt šīs lietas izmeklēšanu.


