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Comisia pentru petiții

28.8.2013

COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 1647/2012, adresată de Achim și Cornelia Schifferdecker, de cetățenie 
germană, însoțită de 1 113 de semnături, privind presupusa punere în aplicare 
incorectă a Regulamentului (CE) nr. 854/2004 în Germania 

1. Rezumatul petiției

Petiționarii au o fermă de lapte unde au instalat un dozator automat de la care clienții își pot 
lua singuri lapte proaspăt. Cu toate acestea, după ce a funcționat timp de o lună, autoritățile 
germane l-au închis pe motiv că nu a fost amplasat în același loc în care este produs laptele 
(vacile sunt mulse la doi kilometri distanță de fermă). Ferma intră în domeniul de aplicare al 
Regulamentului (CE) nr. 854/2004 de stabilire a normelor specifice de organizare a 
controalelor oficiale privind produsele de origine animală destinate consumului uman. 
Petiționarii susțin că Germania a transpus incorect acest regulament în legislația germană și 
solicită efectuarea unei anchete. 

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 24 mai 2013. Comisia a fost invitată să furnizeze informații [articolul 
202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 28 august 2013

Comercializarea unor cantități mici de produse primare, ca de exemplu laptele crud, în 
vederea aprovizionării directe de către producător a consumatorului final sau a comercianților 
cu amănuntul locali care furnizează produsele direct consumatorului final este exclusă din 
domeniul de aplicare al Regulamentelor (CE) nr. 852/2004, 853/2004 și 854/2004 în materie 
de igienă. Statele membre instituie, în conformitate cu articolul 1 alineatul (3) din 
Regulamentul (CE) nr. 852/2004, în temeiul legislației lor interne, normele de reglementare a 
activităților respective ale producătorilor primari pentru a se asigura că sunt atinse obiectivele 
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regulamentelor UE în materie de igienă. 
În cazul în care cantitățile comercializate sunt considerate a fi mai mari decât „o cantitate 
mică” definită de normele de drept intern, se aplică dispozițiile referitoare la automatele care 
distribuie produse alimentare, prevăzute în capitolul III din anexa II la Regulamentul (CE) nr. 
852/2004.

Concluzie

Legislația UE prevede aplicarea normelor de drept intern în cazul unităților din sectorul 
alimentar care nu sunt reglementate de domeniul de aplicare al regulamentelor UE în materie 
de igienă. Prin urmare, petiția nu prezintă motive întemeiate pentru ca Comisia să deschidă o 
investigație în acest stadiu având în vedere detaliile prezentate de petiționari și faptul că, în 
conformitate cu aceste informații, există cauze pendinte la nivel național.


