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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 1253/2009, imressqa minn Régis Valluet, ta’ nazzjonalità Franċiża, 
dwar konflitt mal-koperattiva tal-ħalib dwar il-kwalità tal-ħalib tiegħu

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-koperattiva qed tiċħad li taċċetta l-ħalib tal-petizzjonant għax dan ma jissodisfax l-
istandards tal-iġjene skont ir-Regolament 853/2004/KE (l-ammont ta’ ċelloli somatiċi (kull 
ml) ≤ 400 000). Il-petizzjonant jikkunsidra li dan huwa aħrax u abbużiv, u huwa intiż biex 
jitkeċċa min-negozju.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fil-11 ta’ Diċembru 2009. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-22 ta’ April 2010.

Il-petizzjonant jisfida d-deċiżjoni tas-Centre Interprofessionel Laitier u tal-Laiterie Milleret 
biex jirrifjutaw il-ħalib tal-petizzjonant għaliex ma jissodisfax l-istandards tal-iġjene tar-
Regolament tal-Kunsill Ewropew u tal-Parlament (KE) Nru 853/2004 tad-29 ta’ April 2004 li 
jistabbilixxi ċerti regoli speċifiċi ta’ iġjene għal ikel li joriġina mill-annimali1. Il-petizzjonant 
jisfida wkoll l-“Accord Interprofessionel Grand Est du 29.7.2008” li fih jidher li regoli 
differenti huma applikabbli għal produtturi li ma kinux f’konformità mar-regoli tal-iġjene għal 
ħalib mhux maħdum għal żmien twil. Il-petizzjonant jikkunsidra din id-deċiżjoni bħala ħarxa 
u abbużiva bil-għan li tippenalizza ċerti produtturi.

                                               
1 ĠU L 226, 25.6.2004, p. 22
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Anness III, Sezzjoni IX, Kapitolu I, Parti III, 3 a(i) tar-Regolament (KE) Nru 853/2004 
jistabbilixxi li l-ħalib nej tal-baqra għandu jilħaq il-kriterji li ġejjin biex jiġi aċċettat għal aktar 
ipproċessar:

Livell ta’ numru ta’ mikrobi b’temperatura 30°Ċ (kull ml) 1

Livell ta’ numru ta’ ċelluli somatiċi (kull ml) ≤ 400 000 2

L-operaturi fin-negozju tal-ikel huma obbligati jikkoreġu kwalunkwe nuqqas ta’ konformità ma’ dawk il-kriterji.

Ir-Regolament tal-Kunsill Ewropew u tal-Parlament (KE) Nru 854/2004 tad-29 ta’ April 
2004 li jippreskrivi regoli speċifiċi għall-organizzazzjoni ta’ kontrolli uffiċjali fuq prodotti li 
joriġinaw mill-annimali li huma maħsuba għall-konsum uman3 jistipula li l-awtorità 
kompetenti għandha timmonitorja l-verifiki li saru skont ir-Regolament 853/2004.
Anness IV, Kapitolu II, 2 tar-Regolament (KE) Nru 854/2004 jistabbilixxi li jekk l-operatur tan-negozju fl-ikel 
ma jkunx irranġa s-sitwazzjoni fi żmien tliet xhur mill-ewwel jinnotifka lill-awtorità kompetenti bin-nuqqas ta’ 
konformità mal-kriterji fir-rigward tal-plate count u s-somatic cell count, it-twassil tal-ħalib mhux maħdum mill-
azjenda ta’ produzzjoni għandu jiġi sospiż jew – skont awtorizzazzjoni speċifika ta’, jew struzzjonijiet ġenerali 
mill-awtorità kompetenti – bla ħsara għall-kondizzjonjiet meħtieġa li jikkonċernaw it-trattamnent tiegħu u l-użu 
meħtieġ biex tiġi protetta s-saħħa pubblika. Dik is-sospensjoni jew dawn il-kundizzjonijiet meħtieġa għandhom 
jibqgħu fis-seħħ sakemm l-operatur tan-negozju fl-ikel ikun ta prova li l-ħalib mhux maħdum jikkonforma mill-
ġdid mal-kriterji.

Huwa importanti li wieħed jenfasizza li, kif stabbilit f’Anness III, Sezzjoni IX, Kapitolu I, 
Parti III, 2 tar-Regolament 853/2004, il-verifiki jistgħu jsiru minn, jew f’isem:

(a) l-operatur fin-negozju tal-ikel li jipproduċi l-ħalib;
(b) l-operatur fin-negozju tal-ikel li jiġbor u jipproċessa l-ħalib;
(ċ) grupp ta’ operaturi fin-negozju tal-ikel; jew
(d) fil-kuntest ta’ skema ta’ kontroll nazzjonali jew reġjonali.

Il-Kummissjoni, fuq il-bażi tad-dokumenti riċevuti, m’għandha l-ebda raġuni biex tisfida d-
deċiżjoni tas-Centre Interprofessionel Laitier u tal-Laiterie Milleret biex tirrifjuta l-ħalib tal-
produttur u lanqas ma tista’ tagħti l-opinjoni tagħha dwar l-effettività ta’ x’inhu impost fuq il-
bidwi biex jilħaq dawn l-istandards. Barra minn hekk fl-ittra mehmuża mal-petizzjoni, is-
Centre Interprofessionel Laitier jirreferi għal regoli differenti applikabbli għall-produtturi li 
għal żmien twil ma kinux f’konformità mar-regoli tal-iġjene għall-produzzjoni tal-ħalib kif 
previsti fl-“Accord interprofessionnel Grand Est” datat 29.7.2008. La informazzjoni mill-
bdiewa dwar miżuri korrettivi li ttieħdu u lanqas dokumenti li jispjegaw ir-regoli speċjali
applikati u l-konformità tagħhom mar-regoli Ewropej ma ġew mehmuża mal-petizzjoni u, 
konsegwentement, il-Kummissjoni mhijiex f’pożizzjoni li tevalwa l-każ b’mod komplet.

                                               
1 Medja ġjometrika kurrenti matul perijodu ta’ xahrejn, b’żewġ kampjuni kull xahar mill-inqas.
2 Medja ġjometrika kurrenti matul perijodu ta’ tliet xhur, b’kampjun mill-inqas kull xahar, sakemm l-awtorità
kompetenti ma tkunx indikat metodoloġija oħra speċifika biex jittieħed kont tal-varjazzjonijiet staġjonali fil-livelli
ta’ produzzjoni
3 ĠU L 226, 25.6.2004, p. 83


