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

DA Forenet i mangfoldighed DA

EUROPA-PARLAMENTET 2009 - 2014

Udvalget for Andragender

22.4.2010

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1253/2009 af Régis Valluet, fransk statsborger, om en strid med 
mælkeandelsselskabet om kvaliteten af hans mælk

1. Sammendrag

Andelsselskabet nægter at acceptere andragerens mælk, fordi den ikke opfylder 
hygiejnebestemmelserne i forordning 853/2004/EF (somatisk celletal (pr. ml) ≤ 400 000).
Andrageren mener, at dette er meget strengt og urimeligt, og at formålet er at få ham til at 
opgive sin virksomhed.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 11. december 2009).
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 22. april 2010.

"Andrageren anfægter den beslutning, som Centre Interprofessionel Laitier og Laiterie 
Milleret har truffet om at nægte at acceptere andragerens mælk, fordi den ikke opfylder 
hygiejnebestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 853/2004 af 29. 
april 2004 om særlige hygiejnebestemmelser for animalske fødevarer. Andrageren anfægter 
desuden "Accord Interprofessionel Grand Est" af 29. juli 2008, hvoraf det fremgår, at der 
gælder særlige regler for producenter, som ikke har overholdt hygiejnebestemmelserne for rå 
mælk i længere tid. Andrageren mener, at beslutningen er meget streng og urimelig, og at den 
åbner mulighed for at straffe bestemte producenter.

I bilag III, afsnit IX, kapitel I, del III, stk. 3, litra a, nr. i), i forordning (EF) nr. 853/2004 
fastsættes det, at rå komælk skal opfylde følgende kriterier for at blive accepteret til videre 
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forarbejdning:

Kimtal ved 30 °C (pr. ml) ≤ 100 0001

Somatisk celletal (pr. ml) ≤ 400 0002

Lederen af fødevarevirksomheden er forpligtet til at afhjælpe manglende overholdelse af disse 
kriterier.

I Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 854/2004 af 29. april 2004 om særlige 
bestemmelser for tilrettelæggelsen af den offentlige kontrol af animalske produkter til 
konsum3 fastsættes det, at den kompetente myndighed skal overvåge den kontrol, der udføres 
i overensstemmelse med forordning nr. 853/2004.

I bilag IV, kapitel II, stk. 2, i forordning (EF) nr. 854/2004 fastsættes det, at hvis lederen af 
fødevarevirksomheden ikke har bragt forholdene i orden senest tre måneder efter, at den 
manglende overholdelse af kriterierne vedrørende kimtal og celletal for første gang er blevet 
meddelt til den kompetente myndighed, skal leverancen af rå mælk fra den producerende 
bedrift suspenderes eller – i overensstemmelse med en specifik tilladelse eller generelle 
instrukser fra den kompetente myndighed – underkastes de krav til behandling og anvendelse, 
som er nødvendige for at beskytte den offentlige sundhed. Denne suspension eller disse krav 
gælder, indtil lederen af fødevarevirksomheden har godtgjort, at den rå mælk atter overholder 
kriterierne.

Det er vigtigt at understrege, at kontrollen som fastsat i bilag III, afsnit IX, kapitel I, del III, 
stk. 2, i forordning nr. 853/2004 kan foretages af eller på vegne af:

(a) lederen af den fødevarevirksomhed, der producerer mælken,
(b) lederen af den fødevarevirksomhed, der indsamler eller forarbejder mælken,
(c) en gruppe af ledere af fødevarevirksomheder, eller
(d) som led i en national eller regional kontrolordning.

På grundlag af de modtagne dokumenter ser Kommissionen ingen grund til at gøre indsigelse 
mod den beslutning, som Centre Interprofessionel Laitier og Laiterie Milleret har truffet om at 
nægte at acceptere andragerens mælk, og Kommissionen kan heller ikke tage stilling til 
effektiviteten af det, der pålægges landmanden for at opfylde bestemmelserne. I den skrivelse, 
der er vedhæftet andragendet, henviser Centre Interprofessionel Laitier i øvrigt til særlige 
regler, der gælder de producenter, som i længere tid ikke overholder hygiejnebestemmelserne 
for mælkeproduktion som omtalt i "Accord interprofessionnel Grand Est" af 29. juli 2008. 
Hverken oplysninger fra landmanden om korrigerende foranstaltninger, der er truffet, eller 
støttedokumenter med en beskrivelse af de særlige regler, der gælder, og deres 
overensstemmelse med de europæiske regler er vedlagt andragendet, og Kommissionen er 
således ikke i stand til at vurdere sagen fuldt ud."

                                               
1  Glidende geometrisk gennemsnit i en periode på to måneder med mindst to prøver pr. måned.
2 Glidende geometrisk gennemsnit i en periode på tre måneder med mindst én prøve pr. 
måned, medmindre den kompetente myndighed anviser en anden metode til at tage højde for 
sæsonsvingninger i produktionen.
3 EUT L 226 af 25.6.2004, s. 83.


