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OZNÁMENIE POSLANCOM

Vec: Petícia 1647/2012, ktorú predkladajú Achim a Cornelia Schifferdeckerovci, 
nemecký štátni občania, spolu s 1 113 podpismi, o údajnom nesprávnom 
vykonávaní nariadenia (ES) č. 854/2004 v Nemecku  

1. Zhrnutie obsahu petície

Prekladatelia petície majú mliečnu farmu. Na svojej farme nainštalovali automatický mliečny 
automat, z ktorého si mohli zákazníci sami kúpiť čerstvé mlieko. Po mesačnej prevádzke však 
nemecké orgány ukončili jeho činnosť, lebo nebol umiestnený na mieste, na ktorom sa mlieko 
vyrábalo (hovädzí dobytok sa dojí vo vzdialenosti dvoch kilometrov od poľnohospodárskeho 
podniku). Farma podlieha nariadeniu (ES) č. 854/2004, ktorým sa ustanovujú osobitné 
predpisy na organizáciu úradných kontrol produktov živočíšneho pôvodu určených na ľudskú 
spotrebu. Predkladatelia petície tvrdia, že Nemecko nesprávne transponovalo toto nariadenie 
do nemeckých právnych predpisov a požadujú prešetrenie.  

2. Prípustnosť

Petícia bola uznaná ako prípustná 24. mája 2013. Parlament požiadal Komisiu o poskytnutie 
informácií (článok 202 ods. 6 rokovacieho poriadku).

3. Odpoveď Komisie (doručená 28. augusta 2013)

Predaj malých množstiev prvotných produktov, ako napríklad surového mlieka na priamu 
dodávku výrobcom konečnému spotrebiteľovi alebo miestnym maloobchodným prevádzkam, 
ktoré ho priamo dodávajú konečnému spotrebiteľovi, je vyňatý z rozsahu pôsobnosti 
nariadení EÚ v oblasti hygieny (ES) č. 852/2004, 853/2004 a 854/2004. Členské štáty 
v súlade s článkom 1 ods. 3 nariadenia (ES) č. 852/2004 podľa vnútroštátnych právnych 
predpisov stanovia pravidlá, ktorými sa riadia takéto činnosti prvotných výrobcov s cieľom 
zabezpečiť dosiahnutie cieľov nariadení EÚ v oblasti hygieny. 



PE519.677v01-00 2/2 CM\1004109SK.doc

SK

V prípade, že sa predané množstvá považujú za vyššie, ako sú „malé množstvá“ vymedzené 
vnútroštátnymi predpismi, uplatňujú sa ustanovenia týkajúce sa predajných automatov, ako sa 
ustanovuje v nariadeniach v oblasti hygieny v kapitole III prílohy II k nariadeniu (ES) 
č. 852/2004.

Záver

Uplatňovanie vnútroštátnych predpisov sa prostredníctvom právnych predpisov EÚ stanovuje 
v prípadoch potravinárskych zariadení, ktoré nie sú zahrnuté v rozsahu pôsobnosti nariadení 
EÚ v oblasti hygieny. Petícia z toho dôvodu neposkytuje opodstatnené dôvody pre Komisiu, 
aby na základe podrobností uvedených predkladateľmi petície a so zreteľom na to, že podľa 
týchto informácií prebiehajú na vnútroštátnej úrovni konania, začala v tejto fáze 
prešetrovanie.


