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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 1647/2012, ingediend door Achim and Cornelia Schifferdecker 
(Duitse nationaliteit), gesteund door 1 113 medeondertekenaars, over de 
vermeende onjuiste tenuitvoerlegging van Verordening (EG) nr. 854/2004 in 
Duitsland 

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indieners hebben een zuivelboerderij. Op hun bedrijf hebben zij een automatische 
melkautomaat geïnstalleerd met behulp waarvan klanten zichzelf van verse melk kunnen 
bedienen. Nadat deze een maand in bedrijf was geweest, zetten de Duitse autoriteiten de 
automaat echter stop, omdat deze niet op dezelfde plaats was geïnstalleerd als waar de melk 
werd geproduceerd (het vee wordt op 2 kilometer van het bedrijf gemolken). Het 
melkveebedrijf valt onder Verordening (EG) nr. 854/2004 houdende vaststelling van 
specifieke voorschriften voor de organisatie van de officiële controles van voor menselijke 
consumptie bestemde producten van dierlijke oorsprong. Indieners beweren dat Duitsland 
deze verordening onjuist in Duitse wetgeving heeft omgezet en vragen om een onderzoek.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 24 mei 2013. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 28 augustus 2013

De verkoop van kleine hoeveelheden van primaire producten, zoals rauwe melk, door de 
rechtstreekse levering van de producent aan de eindverbruiker of aan de plaatselijke 
detailhandel die rechtstreeks aan de eindverbruiker levert, wordt uitgesloten van het 
toepassingsgebied van de EU-verordeningen betreffende hygiëne (EG) nr. 852/2004, 
853/2004 and 854/2004. Overeenkomstig artikel 1, lid 3, van Verordening (EG) nr. 852/2004 
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stellen de lidstaten nationale regels vast inzake dergelijke activiteiten van primaire 
producenten waardoor de verwezenlijking van de doelstellingen van de EU-verordeningen 
betreffende hygiëne wordt gewaarborgd. 
Als de verkochte hoeveelheden worden beschouwd als zijnde hoger dan wat door nationale 
regels als "kleine hoeveelheden" wordt gedefinieerd, zijn de voorschriften voor automaten 
bepaald in hoofdstuk III van bijlage II bij Verordening (EG) nr. 852/2004 van toepassing.

Conclusie

In de toepassing van nationale regels wordt voorzien door de EU-wetgeving in het geval dat 
voedingsondernemingen niet onder het toepassingsgebied vallen van de EU-verordeningen 
betreffende hygiëne. Het verzoekschrift verstrekt daarom geen redelijke argumenten voor de 
Commissie om op dit moment een onderzoek te starten op basis van door indieners verschafte 
details en rekening houdend met het feit dat er volgens deze informatie een procedure 
aanhangig is op nationaal niveau.


