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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1253/2009, του Régis Valluet, γαλλικής ιθαγένειας, σχετικά με διαμάχη 
με τον γαλακτοκομικό συνεταιρισμό σε ό,τι αφορά την ποιότητα του γάλακτός 
του

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο συνεταιρισμός αρνείται να δεχτεί το γάλα του αναφέροντος επειδή δεν πληροί τις 
υγειονομικές προδιαγραφές σύμφωνα με τον κανονισμό 853/2004/EΚ (περιεκτικότητα σε 
σωματικά κύτταρα (ανά ml) ≤ 400 000). Ο αναφέρων χαρακτηρίζει το συγκεκριμένο μέτρο 
δρακόντειο και καταχρηστικό που αποσκοπεί στον αποκλεισμό του από την επιχειρηματική 
δραστηριότητα.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 11 Δεκεμβρίου 2009. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 22 Απριλίου 2010.

Ο αναφέρων αμφισβητεί την απόφαση του Centre Interprofessionel Laitier και του Laiterie
Milleret να απορρίψουν το γάλα του επειδή δεν πληροί τα πρότυπα υγιεινής του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 853/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου
2004 για τον καθορισμό ειδικών κανόνων υγιεινής για τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης1. Ο 
αναφέρων αμφισβητεί επίσης την «Accord Interprofessionel Grand Est du 29.7.2008» στην 
οποία φαίνεται να ισχύουν διαφορετικοί κανόνες για τους παραγωγούς που δεν 
συμμορφώνονται προς τους κανόνες υγιεινής για το νωπό γάλα για μεγάλο χρονικό διάστημα.
Ο αναφέρων θεωρεί ότι αυτή η απόφαση είναι δρακόντεια και καταχρηστική με σκοπό να 

                                               
1 ΕΕ L 226 της 25.6.2004, σ. 22.
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τιμωρήσει ορισμένους παραγωγούς.

Το παράρτημα ΙΙΙ, τμήμα ΙΧ, κεφάλαιο Ι, μέρος ΙΙΙ, παράγραφος 3, στοιχείο α), 
περίπτωση (i), του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 853/2004 ορίζει ότι το νωπό γάλα αγελάδας πρέπει 
να πληροί τα ακόλουθα κριτήρια για να γίνεται δεκτό προς περαιτέρω επεξεργασία:

Περιεκτικότητα σε μικρόβια στους 30°C (ανά ml)) ≤ 100 0001

Περιεκτικότητα σε σωματικά κύτταρα (ανά ml) ≤ 400 0002

Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων τροφίμων είναι υποχρεωμένοι να διορθώνουν τυχόν μη συμμόρφωση προς τα 
κριτήρια αυτά.

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 853/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
29ης Απριλίου 2004 για τον καθορισμό ειδικών διατάξεων για την οργάνωση των επίσημων 
ελέγχων στα προϊόντα ζωικής προέλευσης που προορίζονται για κατανάλωση από τον 
άνθρωπο3 προβλέπει ότι η αρμόδια αρχή υποχρεούται να παρακολουθεί τους ελέγχους που 
διενεργούνται σύμφωνα με τον κανονισμό 853/2004.

Το παράρτημα IV, κεφάλαιο II, 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 854/2004 ορίζει ότι σε περίπτωση που η 
επιχείρηση τροφίμων δεν έχει διορθώσει την κατάσταση εντός τριών μηνών από την πρώτη κοινοποίηση προς 
την αρμόδια αρχή για μη συμμόρφωση προς τα κριτήρια περιεκτικότητας σε μικρόβια και περιεκτικότητας σε 
σωματικά κύτταρα, η παράδοση νωπού γάλακτος από την εκμετάλλευση παραγωγής πρέπει να αναστέλλεται ή, 
με ειδική άδεια της αρμόδιας αρχής, να υπόκειται στις αναγκαίες για την προστασία της δημόσιας υγείας 
απαιτήσεις, όσον αφορά την επεξεργασία και τη χρήση του. Η αναστολή ή οι απαιτήσεις αυτές πρέπει να 
ισχύουν, μέχρις ότου η επιχείρηση τροφίμων αποδείξει ότι το νωπό γάλα πληροί και πάλι τα κριτήρια.

Είναι σημαντικό να υπογραμμιστεί ότι, όπως ορίζεται στο παράρτημα ΙΙΙ, τμήμα ΙΧ, 
μέρος ΙΙΙ, άρθρο 2, του κανονισμού 853/2004, οι έλεγχοι μπορούν να γίνονται από ή για 
λογαριασμό:

(α) του υπευθύνου της επιχείρησης τροφίμων, η οποία παράγει το γάλα,
(β) του υπευθύνου της επιχείρησης τροφίμων, η οποία συλλέγει ή μεταποιεί το γάλα,
(γ) μιας ομάδας υπευθύνων επιχειρήσεων τροφίμων,
(δ) στο πλαίσιο εθνικού ή περιφερειακού προγράμματος ελέγχου.

Η Επιτροπή, βάσει των εγγράφων που ελήφθησαν, δεν έχει λόγο να αμφισβητήσει την 
απόφαση του Centre Interprofessionel Laitier και του Laiterie Milleret να απορρίψει το γάλα 
του αναφέροντος και δεν μπορεί να λάβει θέση σχετικά με την αποτελεσματικότητα των 
όσων επιβάλλονται στον αγρότη για να εκπληρώσει τους όρους. Πέραν της επιστολής που 
επισυνάπτεται στην αναφορά, το Centre Interprofessionel Laitier κάνει λόγο για 
διαφορετικούς κανόνες που ισχύουν για τους παραγωγούς που επί μακρόν δεν 
συμμορφώνονται προς τους κανόνες υγιεινής για την παραγωγή γάλακτος όπως προβλέπεται 
στην «Accord interprofessionnel Grand Est» με ημερομηνία 29.7.2008. Δεν εσωκλείονται 
στην αναφορά πληροφορίες σχετικά με διορθωτικά μέτρα που ελήφθησαν από τον αγρότη 
ούτε υποστηρικτικά έγγραφα που να εξηγούν τους ειδικούς κανόνες που εφαρμόζονται και τη 
συμμόρφωσή τους προς τους ευρωπαϊκούς κανόνες και, συνεπώς, η Επιτροπή δεν είναι σε 
                                               
1 Κυλιόμενος διμηνιαίος γεωμετρικός μέσος όρος, με τουλάχιστον δύο δείγματα μηνιαίως.
2 Κυλιόμενος τριμηνιαίος γεωμετρικός μέσος όρος, με τουλάχιστον μία δειγματοληψία μηνιαίως, εκτός εάν η αρμόδια αρχή 
καθορίσει άλλη μεθοδολογία για να λαμβάνονται υπόψη οι εποχικές διακυμάνσεις των επιπέδων παραγωγής.
3 ΕΕ L 226 της 25.6.2004, σ. 83.
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θέση να αξιολογήσει πλήρως την υπόθεση.


