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Peticijų komitetas

22.4.2010

PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 1253/2009 dėl kivirčo su pieno kooperatyvu dėl peticijos pateikėjo 
tiekiamo pieno kokybės, kurią pateikė Prancūzijos pilietis Régis Valluet

1. Peticijos santrauka

Minėtas kooperatyvas atsisako priimti peticijos pateikėjo tiekiamą pieną, nes jis neatitinka 
higienos normų, nustatytų pagal Reglamentą 853/2004/EB (somatinių ląstelių skaičius
(mililitre) ne didesnis kaip 400 000). Peticijos pateikėjas mano, kad tokie veiksmai nepagrįstai 
griežti ir jais piktnaudžiaujama siekiant priversti jį pasitraukti iš verslo.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2009 m. gruodžio 11 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2010 m. balandžio 22 d.

„Peticijos pateikėjas ginčija Centre Interprofessionel Laitier ir Laiterie Milleret sprendimą, 
kuriuo atsisakoma priimti peticijos pateikėjo tiekiamą pieną, nes jis neatitinka higienos 
normų, nustatytų pagal 2004 m. balandžio 29 d. Europos Tarybos ir Parlamento (EB) 
reglamentą Nr. 853/2004/EB, nustatantį konkrečius gyvūninės kilmės maisto produktų 
higienos reikalavimus1. Peticijos pateikėjas taip pat ginčija Accord Interprofessionel Grand 
Est du 29.7.2008 nuostatą, pagal kurią, pasirodo, gamintojams, kurių produkcija ilgą laiką 
neatitiko žalio pieno higienos normų, taikomos kitokios taisyklės. Peticijos pateikėjas mano, 
kad toks sprendimas yra nepagrįstai griežtas ir juo piktnaudžiaujama siekiant nubausti tam 
tikrus pieno gamintojus.

                                               
1 OL L 226, 2004 6 25, p. 22.
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Reglamento (EB) Nr. 853/2004 III priedo IX skirsnio I skyriaus III dalies 3 a punkto 
i papunktyje nustatyta, kad perdirbimui priimamas žalias karvių pienas turi atitikti tokius 
reikalavimus:

Bendras bakterijų skaičius esant 30°C temperatūrai (mililitre) – ne daugiau kaip 100 0001

Somatinių ląstelių skaičius (mililitre) – ne daugiau kaip 400 0002

Jei žalias pienas neatitinka minėtų reikalavimų, maisto verslo subjektas turi imtis priemonių padėčiai ištaisyti.

2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos (EB) reglamente Nr. 854/2004, 
nustatančiame specialiąsias gyvūninės kilmės produktų, skirtų vartoti žmonėms, oficialios 
kontrolės taisykles3, nustatyta, kad kompetentinga institucija turėtų vykdyti pagal Reglamento 
(EB) Nr. 853/2004 atliktų patikrinimų stebėseną.

Reglamento (EB) Nr. 854/2004 IV priedo II skyriaus 2 dalyje nustatyta, kad jeigu maisto verslo subjektas 
neištaiso padėties per tris mėnesius nuo pirmo kompetentingos institucijos pranešimo apie reikalavimų dėl 
bendro bakterijų ir somatinių ląstelių skaičiaus nesilaikymo, žalio pieno ir priešpienio pristatymas iš to ūkio 
sustabdomas arba, vadovaujantis kompetentingos institucijos specialiu leidimu ar jos nustatytomis bendrosiomis 
taisyklėmis, nustatomi atitinkami reikalavimai, taikomi žalio pieno tvarkymui ir naudojimui ir skirti apsaugoti 
visuomenės sveikatą. Toks veiklos sustabdymas arba tokie reikalavimai turi galioti tol, kol maisto verslo 
subjektas įrodo, kad žalias pienas ir priešpienis vėl atitinka nustatytus reikalavimus.

Svarbu pabrėžti, kad kaip nustatyta Reglamento Nr. 853/2004 III priedo IX skirsnio I skyriaus 
III dalies 2 punkte, patikrinimus gali atlikti:

a) pieno gamintojas;

b) surenkantis pieną arba jį perdirbantis maisto verslo subjektas;

c) grupė maisto verslo subjektų; arba

d) nacionalinės arba regioninės kontrolės sistemos asmenys.

Komisija, remdamasi gautais dokumentais, nemato priežasčių ginčyti Centre 
Interprofessionel Laitier ir Laiterie Milleret sprendimų atsisakyti priimti peticijos pateikėjo 
pieną ir taip pat negali tvirtinti, kad minėtam ūkininkui taikomos priemonės yra veiksmingos 
siekiant įvykdyti nurodytas sąlygas. Be to, prie peticijos pridėtas laiškas, kuriame Centre 
Interprofessionel Laitier nurodo įvairias gamintojams, kurių produkcija ilgą laiką neatitinka 
pieno gamybos higienos normų, nustatytų 2008 m. liepos 29 d. Accord interprofessionnel 
                                               
1 Per du mėnesius atliktų tyrimų, per mėnesį imant ne mažiau kaip du mėginius, nustatytas geometrinis vidurkis.
2 Per tris mėnesius atliktų tyrimų, per mėnesį imant ne mažiau kaip vieną mėginį, nustatytas geometrinis vidurkis, išskyrus 
atvejus, kai kompetentinga institucija nurodo naudoti kitą metodiką atsižvelgiant į gaminamų produktų kiekių sezoninius 
svyravimus.

3 OL L 226, 2004 6 25, p. 83.
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Grand Est, taikomas taisykles. Peticijos pateikėjas peticijoje nepateikia jokios informacijos 
apie tai, kokių priemonių jis ėmėsi siekdamas ištaisyti padėtį, ir jokių patvirtinamųjų 
dokumentų, kuriuose būtų paaiškinamos specialios taikytos taisyklės ir jų atitiktis Europos 
Sąjungos taisyklėms, todėl Komisija negali visiškai įvertinti minėto atvejo.“


