
CM\814428BG.doc PE441.099v01-00

BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

22.4.2010

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1253/2009, внесена от Régis Valluet, с френско гражданство, 
относно конфликт с кооперацията за мляко във връзка с качеството на 
неговото мляко

1. Резюме на петицията

Кооперацията отказва да приеме млякото на вносителя на петицията, тъй като то не 
отговаря на хигиенните стандарти съгласно Регламент 853/2004/ЕО (брой соматични 
клетки (за ml) ≤ 400 000). Вносителят счита това за жестоко и обидно, имащо за цел 
изтласкването му от бизнеса.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 11 декември 2009 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 22 април 2010 г..

Вносителят на петицията възразява срещу отказа на Centre Interprofessionel Laitier и на 
Laiterie Milleret да приемат произведеното от него мляко, тъй като не отговаря на 
хигиенните стандарти съгласно Регламент (EО) № 853/2004 на Европейския парламент 
и на Съвета от 29 април 2004 година относно определяне на специфични хигиенни 
правила за храните от животински произход1. Вносителят поставя под въпрос и Accord 
Interprofessionel Grand Est du 29.7.2008, съгласно който изглежда, че по отношение на 
производителите, които не са отговаряли на хигиенните условия за сурово мляко в 
продължение на дълъг период от време, се прилагат други правила. Вносителят на 
петицията счита, че това решение е жестоко и обидно и цели налагането на наказание
                                               
1 OВ L 226, 25.6.2004 г., стp. 22.
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на определени производители.

В приложение III, раздел IX, глава I, част III, точка 3, буква a (i) от Регламент (EО) №
853/2004 е указано, че за да бъде прието за преработка, суровото краве мляко трябва да 
отговаря на следните критерии:
Брой в едно петри при 30 °C (на мл) | ≤ 1000001

Брой соматични клетки (на мл) | ≤ 4000002

Предприятията за хранителни продукти са длъжни да коригират всяко несъответствие с тези критерии.

В Регламент (ЕО) № 854/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 
година за определяне на специфичните правила за организирането на официален 
контрол върху продуктите от животински произход, предназначени за човешка 
консумация3 е указано, че компетентният орган следва да упражнява контрол спрямо
проверките, извършвани съгласно Регламент (ЕО) № 853/2004.
Съгласно приложение IV, глава II, точка 2 от Регламент (EО) № 854/2004, ако собственикът на 
предприятието не е коригирал ситуацията в срок от три месеца от първото уведомяване от страна на 
компетентния орган за несъответствие с критериите за общия брой микроорганизми и броя на 
соматичните клетки, доставките на мляко от стопанството следва временно да се спрат или — в 
съответствие със специфично разрешение или общи указания от компетентния орган — към тях да бъдат 
поставени изисквания, отнасящи се до необходимото пречистване на млякото и използването му така, че 
да се предпази здравето на хората. Спирането на доставките или въвеждането на изисквания следва да 
продължи, докато стопанският субект в областта на храните докаже, че суровото мляко отново отговаря 
на критериите.

Важно е да се отбележи, че, съгласно приложение III, раздел IX, глава I, част III, точка 2 
от Регламент (ЕО) № 853/2004, проверките могат да се извършат от или от името на:

a) предприятието за хранителни продукти, в което е произведено млякото;

б) предприятието за хранителни продукти, в което е събрано или преработено млякото;

в) група предприятия за хранителни продукти; или

г) национална или регионална контролна схема.

Въз основа на предоставените документи Комисията няма причини да оспорва отказа 
на Centre Interprofessionel Laitier и на Laiterie Milleret да приемат млякото, произведено 
от вносителя на петицията, нито може да изкаже мнение по отношение на 
ефективността на мерките, наложени спрямо производителя за спазване на 
изискванията. В допълнение, от писмото, приложено към петицията, става ясно, че 
Centre Interprofessionel Laitier прилага други правила по отношение на 

                                               
1 Повтаряща се средна геометрична стойност за период от два месеца при взети най-малко две проби на месец.
2 Повтаряща се средна геометрична стойност за период от три месеца при взета най-малко една проба на месец ако 
компетентният орган не е определил друга методология за да се отчетат сезонните колебания в производствените 
нива.
3 OВ L 226, 25.6.2004 г., стp. 83.
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производителите, които не са отговаряли на хигиенните условия за сурово мляко в 
продължение на дълъг период от време, съгласно предвиденото в Accord 
interprofessionnel Grand Est от 29.7.2008 г. Производителят не е предоставил 
информация относно предприетите коригиращи мерки, нито е приложил съответните 
документи, в които са разгледани наложените специални правила и тяхното 
съответствие с европейските изисквания. Комисията следователно не е в позиция да 
извърши цялостна оценка на случая.


