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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 1647/2012, którą złożyli Achim i Cornelia Schifferdecker 
(Niemcy), wspierani przez 1113 współsygnatariuszy, w sprawie 
domniemanego nieprawidłowego wdrożenia rozporządzenia (WE) nr 
854/2004 w Niemczech 

1. Streszczenie petycji

Składający petycję są właścicielami gospodarstwa mleczarskiego. W swoim gospodarstwie 
mleczarskim zainstalowali automat do mleka, z którego klienci mogą napić się świeżego 
mleka. Jednak po miesiącu władze niemieckie zabroniły korzystania z automatu, gdyż nie był 
on umieszczony w miejscu produkcji mleka (dojenie krów odbywa się 2 kilometry od 
gospodarstwa). Gospodarstwo podlega przepisom rozporządzenia (WE) nr 854/2004 
ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące organizacji urzędowych kontroli 
w odniesieniu do produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez 
ludzi. Składający petycję twierdzą, że w Niemczech dokonano niewłaściwej transpozycji tego 
rozporządzenia do ustawodawstwa niemieckiego i żądają zbadania tej kwestii.  

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 24 maja 2013 r. Zwrócono się do Komisji 
o przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 28 sierpnia 2013 r.

Sprzedaż małych ilości produktów podstawowych, takich jak surowe mleko, przeznaczonych 
do bezpośredniej dostawy przez producenta do konsumenta końcowego lub do miejscowych 
placówek handlu detalicznego bezpośrednio zaopatrujących konsumenta końcowego, jest 
wyłączona z zakresu rozporządzeń UE dotyczących higieny nr (WE) 852/2004, 853/2004 
i 854/2004. Zgodnie z art. 1 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 852/2004 państwa członkowskie 
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ustanawiają na mocy prawa krajowego przepisy regulujące takie działania producentów 
surowców, aby zapewnić osiągnięcie celów rozporządzeń UE dotyczących higieny. 
Jeżeli sprzedawane ilości są uważane za większe niż to, co przepisy krajowe definiują jako 
„małe ilości”, zastosowanie mają przepisy dotyczące automatów do sprzedaży określone 
w wymogach higieny w rozdziale III załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 852/2004.

Wniosek

W przypadku zakładów sektora spożywczego, które nie są objęte zakresem rozporządzeń UE 
dotyczących higieny, prawo UE przewiduje stosowanie przepisów krajowych. W związku 
z tym petycja nie daje Komisji uzasadnionych podstaw do wszczęcia dochodzenia na tym 
etapie w oparciu o informacje podane przez składających petycję, a także biorąc pod uwagę, 
iż zgodnie z tymi informacjami toczy się postępowanie na szczeblu krajowym.


