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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1253/2009, ko iesniedza Francijas valstspiederīgais Régis 
Valluet, par strīdu ar piena kooperatīvu saistībā ar viņa piegādātā piena kvalitāti

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Kooperatīvs atsakās pieņemt lūgumraksta iesniedzēja piegādāto pienu, jo tas neatbilst 
higiēnas standartiem saskaņā ar Regulu Nr. 853/2004/EK (somatisko šūnu skaits (uz ml) 
≤ 400 000). Lūgumraksta iesniedzējs šādu prasību uzskata par bargu un aizskarošu un ar 
mērķi izstumt viņu no šīs uzņēmējdarbības jomas.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2009. gada 11. decembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2010. gada 22. aprīlī

„Lūgumraksta iesniedzējs apstrīd Centre Interprofessionel Laitier un Laiterie Milleret
lēmumu atteikties no lūgumraksta iesniedzēja piegādātā piena, jo tas neatbilst Eiropas 
Padomes un Parlamenta 2004. gada 29. aprīļa Regulā (EK) Nr.°853/2004, ar ko nosaka īpašus 
higiēnas noteikumus attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes pārtiku1, noteiktajiem higiēnas 
standartiem. Lūgumraksta iesniedzējs arī apstrīd 2008. gada 29. jūlija „Accord 
Interprofessionel Grand Est”, kurā šķietami noteikti atšķirīgi noteikumi, kas piemērojami 
tiem ražotājiem, kuru svaigpiens ilgu laiku neatbilst higiēnas prasībām. Lūgumraksta 
iesniedzējs uzskata šo lēmumu par bargu un aizskarošu un ar mērķi sodīt noteiktus ražotājus.

Regulas (EK) Nr.°853/2004 III pielikuma, IX sadaļas, I nodaļas, III daļas 3. punkta 

                                               
1 OV L 226, 25.6.2004., 22. lpp.
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a) i) apakšpunktā noteikts, ka neapstrādātam govs pienam jāatbilst šādiem kritērijiem attiecībā 
uz tālāku pārstrādi:

Dzīvotspējīgu šūnu skaita novērtējums 30°C temperatūrā (uz 1 ml) ≤ 100 0001

Somatisko šūnu skaita novērtējums (uz 1 ml) ≤ 400 0002

Pārtikas apritē iesaistītajam ražošanas uzņēmumam ir pienākums labot neatbilstību šiem kritērijiem.

Eiropas Padomes un Parlamenta 2004. gada 29. aprīļa Regulā (EK) Nr.°854/2004, ar ko 
paredz īpašus noteikumus par lietošanai pārtikā paredzētu dzīvnieku izcelsmes produktu 
oficiālās kontroles organizēšanu3, noteikts, ka kompetentai iestādei jāuzrauga pārbaudes, kas 
tiek veiktas saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 853/2004.
Regulas (EK) Nr.°854/2004 IV pielikuma, II nodaļas, 2. punktā noteikts, ka, ja pārtikas apritē iesaistītais tirgus 
dalībnieks nav izlabojis situāciju trīs mēnešu laikā pēc pirmā paziņojuma kompetentajai iestādei par neatbilstību 
kritērijiem attiecībā uz dzīvotspējīgu šūnu skaita novērtējumu un somatisko šūnu skaitu, svaigpiena piegāde no 
ražošanas saimniecības ir jāaptur vai arī saskaņā ar kompetentās iestādes īpašu atļauju vai tās dotiem vispārīgiem 
norādījumiem saimniecībai jāpiemēro prasības attiecībā uz tā apstrādi un lietojumu, kas nepieciešams, lai 
aizsargātu sabiedrības veselību. Šai apturēšanai vai šīm prasībām jābūt spēkā, kamēr pārtikas apritē iesaistītais 
tirgus dalībnieks pierāda, ka svaigpiens atkal atbilst kritērijiem.

Jāuzsver, ka saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 853/2004 III pielikuma, IX sadaļas, I nodaļas, 
III daļas, 2. punktu pārbaudes jāveic šādām personām vai to vārdā:

a) pārtikas apritē iesaistītajam tirgus dalībniekam, kas ražo pienu;
b) pārtikas apritē iesaistītajam tirgus dalībniekam, kas savāc vai pārstrādā pienu;
c) pārtikas apritē iesaistītu tirgus dalībnieku grupai; vai
d) saskaņā ar valsts vai reģionālu kontroles shēmu.

Komisijai, pamatojoties uz saņemtajiem dokumentiem, nav iemeslu apstrīdēt Centre 
Interprofessionel Laitier un Laiterie Milleret lēmumu par atteikšanos pieņemt lūgumraksta 
iesniedzēja piegādāto pienu, un tā arī nevar paust nostāju attiecībā uz lauksaimniekam uzlikto 
pienākumu, kas paredzēti noteikumu izpildei, efektivitāti. Turklāt lūgumrakstam pievienotajā 
vēstulē Centre Interprofessionel Laitier norāda uz atšķirīgiem noteikumiem, kas piemērojami 
ražotājiem, kas ilgstoši neievēro higiēnas noteikumus piena ražošanā, kā paredzēts 2008. gada 
29. jūlija „Accord interprofessionnel Grand Est”. Lauksaimnieks nav lūgumrakstā sniedzis 
informāciju par veiktajiem korektīvajiem pasākumiem, nav arī pievienoti apliecinoši 
dokumenti, kuros izskaidroti piemērotie īpašie noteikumi un to atbilstība Eiropas 
noteikumiem, tādēļ Komisija nevar pilnībā izvērtēt šo lietu.”

                                               
1 Vidējais ģeometriskais, aptverot divu mēnešu periodu, kura laikā ņemti vismaz divi paraugi mēnesī.
2 Vidējais ģeometriskais, aptverot trīs mēnešu periodu, kura laikā ņemts vismaz viens paraugs mēnesī, ja vien kompetentā 
iestāde nenosaka citu metodi, lai ievērotu ražošanas līmeņa sezonas atšķirības.
3 OV L 226, 25.6.2004., 83. lpp.


