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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 1647/2012, imressqa minn Achim u Cornelia Schifferdecker, ta' 
ċittadinanza Ġermaniża, appoġġjata minn 1113-il kofirmatarju, dwar 
allegazzjoni ta' implimentazzjoni inkorretta tar-Regolament (KE) Nru 
854/2004 fil-Ġermanja 

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonanti għandhom razzett tal-prodotti tal-ħalib. Fir-razzett tagħhom installaw 
dispenser awtomatiku tal-ħalib li minnu l-klijenti jistgħu jixorbu ħalib frisk. Madankollu, 
wara li kienet ilha titħaddem xahar, l-awtoritajiet Ġermaniżi għalquha għax ma kinitx 
tqiegħdet fil-post fejn kien jiġi prodott il-ħalib (il-baqar jinħalbu 2km l-bogħod mir-razzett). 
Ir-razzett huwa soġġett għar-Regolament (KE) Nru 854/2004 li jistabbilixxi regoli speċifiċi 
għall-organizzazzjoni ta’ kontrolli uffiċjali fuq prodotti li joriġinaw mill-annimali maħsuba 
għall-konsum uman. Il-petizzjonanti jqisu li l-Ġermanja ttrasponiet dan ir-Regolament b'mod 
inkorrett fil-leġiżlazzjoni inkorretta u jitolbu li ssir investigazzjoni.  

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fl-24 ta' Mejju 2013. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti informazzjoni 
(Artikolu 202(6) tar-Regoli ta' Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-28 ta' Awwissu 2013

Il-bejgħ ta' kwantitajiet żgħar ta' prodotti bażiċi bħalma hu l-ħalib mhux ipproċessat għall-
forniment dirett mill-produttur għall-konsumatur aħħari jew għall-istabilimenti lokali ta' bejgħ 
bl-imnut li jfornu direttament lill-konsumatur aħħari huwa eskluż mill-kamp ta' applikazzjoni 
tar-Regolamenti tal-UE dwar l-iġjene Nri (KE) 852/2004, 853/2004 u 854/2004. Bi qbil mal-
Artikolu 1(3) tar-Regolament (KE) Nru 852/2004, l-Istati Membri għandhom jistabbilixxu, 
skont il-liġi nazzjonali, ir-regoli li jmexxu dawn l-attivitajiet tal-produtturi bażiċi biex 
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jiżguraw il-kisba tal-objettivi tar-Regolamenti tal-UE dwar l-iġjene. 
F'każ li l-kwantitajiet mibjugħa huma meqjusa ogħla minn dawk definiti fir-regoli nazzjonali 
bħala 'kwantità żgħira', ikunu applikabbli d-dispożizzjonijiet għall-magni awtomatiċi tal-bejgħ 
kif huwa stipulat fil-ħtiġijiet dwar l-iġjene fil-Kapitolu III tal-Anness II tar-Regolament (KE) 
Nru 852/2004.

Konklużjoni

L-applikazzjoni tar-regoli nazzjonali hija prevista mil-liġi tal-UE fil-każ tal-istabbilimenti fis-
settur tan-negozju alimentari li mhumiex koperti mill-kamp ta' applikazzjoni tar-Regolamenti 
tal-UE dwar l-iġjene. Għaldaqstant, il-petizzjoni ma tipprovdix raġunijiet validi biex il-
Kummissjoni tiftaħ investigazzjoni f'dan l-istadju, u dan huwa bbażat fuq id-dettalji mogħtija 
mill-petizzjonant ladarba, skont din l-informazzjoni, jeżistu proċeduri pendenti fuq livell 
nazzjonali.


