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Tárgy: Régis Valluet, francia állampolgár által benyújtott 1253/2009. számú petíció 
tejének minőségét illetően a tejszövetkezettel fennálló vitáról

1. A petíció összefoglalása

A szövetkezet nem hajlandó elfogadni a petíció benyújtója által kínált tejet, mivel az nem 
felel meg a 853/2004/EK rendeletben foglalt higiéniai előírásoknak (szomatikus sejtszám (per 
ml) ≤ 400 000). A petíció benyújtója úgy véli, hogy ez drákói és ártalmas szigor, amelynek 
célja, hogy vállalkozását tönkretegyék.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2009. december 11. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2010. április 22.

A petíció benyújtója kifogásolja a tejipari szakmaközi központ, a Centre Interprofessionel 
Laitier és a Laiterie Milleret döntését, amiért nem hajlandók elfogadni az általa kínált tejet, 
mivel az nem felel meg az állati eredetű élelmiszerek különleges higiéniai szabályainak 
megállapításáról szóló 2004. április 29-i 853/2004/EK európai tanácsi és parlamenti 
rendeletben 1 foglalt higiéniai előírásoknak A petíció benyújtója ezenkívül kifogásolja a 
2008.07.29-i „kelet-franciaországi szakmaközi megállapodást” (Accord Interprofessionel 
Grand Est), amelyből az derül ki, hogy eltérő szabályok érvényesek azokra a termelőkre, akik 

                                               
1 HL L 226., 2004.6.25., 22. o.
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hosszú ideje nem tartják be a nyers tejre vonatkozó higiéniai szabályokat. Úgy gondolja, hogy 
drákói szigorú és ártalmas döntésről van szó, amelynek célja bizonyos termelők büntetése.

A 853/2004/EK rendelet III. melléklete IX. szakasza I. fejezete III. részének 3a i) pontja 
kimondja, hogy a nyers tehéntejnek a további feldolgozásra való elfogadáshoz meg kell 
felelnie az alábbi kritériumoknak:

Összcsíraszám 30°C-on (1 ml-ben) ≤ 100 0001

Szomatikus sejtszám (1 ml-ben) ≤ 400 0002

Az élelmiszeripari vállalkozónak a fenti kritériumoknak való megfelelés minden hiányát 
orvosolnia kell.

Az emberi fogyasztásra szánt állati eredetű termékek hatósági ellenőrzésének 
megszervezésére vonatkozó különleges szabályok megállapításáról szóló, 2004. április 29-i 
854/2004/EK európai tanácsi és parlamenti rendelet 3 kimondja, hogy a hatáskörrel 
rendelkező hatóságnak felügyelnie kell a 853/2004/EK rendelettel összhangban elvégzett 
ellenőrzéseket.

A 854/2004/EK rendelet IV. melléklete II. fejezetének 2. pontja megállapítja, hogy ha az 
élelmiszeripari vállalkozó a hatáskörrel rendelkező hatóság számára küldött, az 
összcsíraszámra és/vagy a szomatikus sejtszámra vonatkozó kritériumok be nem tartásáról 
szóló első értesítésétől számított három hónapon belül nem orvosolja a helyzetet, a 
nyerstejnek és a kolosztrumnak a gazdaságból való szállítását fel kell függeszteni, vagy – a 
hatáskörrel rendelkező hatóság egyedi engedélyével vagy általános utasításaival összhangban 
– a közegészség védelméhez szükséges követelményeket kell támasztani annak kezelésére és 
felhasználására vonatkozóan. Ez a felfüggesztés vagy ezek a követelmények addig maradnak 
hatályban, amíg az élelmiszeripari vállalkozó nem bizonyította, hogy a nyerstej és a 
kolosztrum ismét megfelel a követelményeknek.

Fontos kiemelni, hogy a 853/2004/EK rendelet III. melléklete IX. szakasza I. fejezete III. 
részének 2. pontjában meghatározottak szerint az ellenőrzést az alábbiak vagy az alábbiak 
nevében hajthatják végre:

(a) a tejet előállító élelmiszer-ipari vállalkozó;
(a) a tejet összegyűjtő és feldolgozó élelmiszer-ipari vállalkozó;
(c) élelmiszer-ipari vállalkozók egy csoportja; vagy
(d) országos vagy regionális ellenőrzési program keretein belül.

A benyújtott dokumentumok alapján a Bizottság nem lát okot arra, hogy megkérdőjelezze a 
Centre Interprofessionel Laitier és a Laiterie Milleret döntését, amelynek értelmében nem 
voltak hajlandók elfogadni a petíció benyújtója által kínált tejet, valamint nem tud állást 
foglalni a termelőkre az előírások betartása érdekében rótt követelmények hatékonyságáról. A 
petícióhoz csatolt levélen kívül a Centre Interprofessionel Laitier a tejtermeléssel kapcsolatos 

                                               
1 Két hónapos időszak mozgó mértani átlaga, legalább havi két mintával.
2 Három hónapos időszak mozgó mértani átlaga, legalább havi egy mintával, kivéve, ha a hatáskörrel rendelkező hatóság 
más módszert határoz meg a termelési szintekben jelentkező szezonális változások figyelembevételére.
3 HL L 226., 2004.6.25., 83. o.
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higiéniai szabályokat hosszú ideje be nem tartó termelőkre vonatkozó eltérő szabályokra 
hivatkozik, a 2008.07.29-i kelet-franciaországi szakmaközi megállapodásban foglaltakkal 
összhangban. A termelő nem csatolta a petícióhoz a végrehajtott korrekciós intézkedésekről 
szóló információkat, illetve az alkalmazott különleges szabályokat és az európai szabályoknak 
való megfelelésüket alátámasztó dokumentumokat, ennélfogva a Bizottságnak nem áll 
módjában maradéktalanul értékelni az ügyet.


