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Betreft: Verzoekschrift 1253/2009 ingediend door Régis Valluet (Franse nationaliteit), 
over een conflict met de melkcoöperatie aangaande de kwaliteit van zijn melk

1. Samenvatting van het verzoekschrift

De coöperatie weigert de melk van indiener te accepteren omdat deze niet voldoet aan de 
hygiënevoorschriften van Verordening (EG) nr. 853/2004 (aantal somatische cellen (per ml) 
≤ 400 000). Indiener is van mening dat dit bovenmatig streng en ongerechtvaardigd is, met als 
doel hem het zakendoen onmogelijk te maken.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 11 december 2009. De Commissie is om inlichtingen verzocht
(artikel 202, lid 6 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 22 april 2010.

Indiener vecht het besluit aan van het Centre Interprofessionel Laitier en van de Laiterie 
Milleret om de melk van indiener te weigeren omdat deze niet voldoet aan de 
hygiënevoorschriften van Verordening (EG) nr. 853/2004 van het Europees Parlement en de 
Raad van 29 april 2004 houdende vaststelling van specifieke hygiënevoorschriften voor 
levensmiddelen van dierlijke oorsprong1. Indiener vecht eveneens het "Accord 
Interprofessionel Grand Est du 29.7.2008" aan, waaruit blijkt dat er andere regels gelden voor 
producenten die al gedurende lange tijd niet aan de hygiënevoorschriften voor rauw melk
voldoen. Indiener is van mening dat dit besluit bovenmatig streng en ongerechtvaardigd is, en 
dat het beoogt bepaalde producenten te benadelen.

                                               
1 PB L 226 van 25.6.2004, blz. 22.
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In bijlage III, sectie IX, hoofdstuk I, deel III, punt 3, onder a), i) bij Verordening (EG) nr.
853/2004 is vastgelegd dat de rauwe koemelk aan de volgende criteria moet voldoen om voor 
verdere verwerking in aanmerking te komen:

Kiemgetal bij 30°C (per ml) ≤ 100 0001

Aantal somatische cellen (per ml) ≤ 400 0002

De exploitant van het levensmiddelenbedrijf is verplicht eventuele niet-naleving van deze criteria te corrigeren.

In Verordening (EG) nr. 854/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 
houdende vaststelling van specifieke voorschriften voor de organisatie van de officiële 
controles van voor menselijke consumptie bestemde producten van dierlijke oorsprong3

wordt gesteld dat de bevoegde autoriteit dient toe te zien op de controles die overeenkomstig 
Verordening 853/2004 worden verricht.
In bijlage IV, hoofdstuk II, punt 2 bij Verordening (EG) nr. 854/2004 wordt vastgelegd dat als de exploitant van 
het levensmiddelenbedrijf de situatie niet gecorrigeerd heeft binnen de drie maanden na de eerste kennisgeving 
aan de bevoegde autoriteit van de niet-naleving van de criteria voor het kiemgetal en/of het aantal somatische 
cellen, de levering van rauwe melk van het betrokken productiebedrijf moet worden opgeschort of -
overeenkomstig een specifieke toestemming of algemene instructies van de bevoegde autoriteit - onderworpen 
aan voorschriften inzake de behandeling en het gebruik van de melk ter bescherming van de volksgezondheid. 
Die opschorting en voorschriften moeten van kracht blijven totdat de exploitant heeft aangetoond dat de rauwe 
melk weer aan de criteria voldoet.

Het is van belang te benadrukken dat, zoals vastgelegd in bijlage III, sectie IX, hoofdstuk I, 
deel III, punt 2 bij Verordening 853/2004, de controles kunnen worden verricht door of 
namens:

(a) de exploitant van het levensmiddelenbedrijf dat de melk produceert,
(b) de exploitant van het levensmiddelenbedrijf dat de melk ophaalt of verwerkt,
(c) een groep exploitanten van levensmiddelenbedrijven, of
(d) in het kader van de nationale of regionale controleregeling.

De Commissie heeft, op basis van de door haar ontvangen documenten, geen reden om het 
besluit van het Centre Interprofessionel Laitier en van de Laiterie Milleret om de melk van 
indiener te weigeren, te betwisten, noch kan het een standpunt innemen over de 
doeltreffendheid van hetgeen de boer is opgelegd om aan de voorwaarden te voldoen.
Daarnaast verwijst het Centre Interprofessionel Laitier in de bij het verzoekschrift gevoegde 
brief naar andere regels die gelden voor producenten die gedurende lange tijd niet aan de 
hygiënevoorschriften voor de productie voldoen, zoals voorzien in het "Accord 
interprofessionnel Grand Est" van 29.7.2008. Bij de petitie is geen informatie van de boer 
gevoegd over genomen corrigerende maatregelen, noch ondersteunende documenten waarin 
de bijzondere geldende regels en de overeenstemming hiervan met de Europese regels,
worden toegelicht. Bijgevolg is de Commissie niet in staat de kwestie volledig te beoordelen.

                                               
1 Voortschrijdend meetkundig gemiddelde over een periode van twee maanden, met ten minste twee monsternemingen per 
maand.
2 Voortschrijdend meetkundig gemiddelde over een periode van drie maanden, met ten minste één monsterneming per 
maand, tenzij de bevoegde autoriteit een andere methode voorschrijft om seizoensschommelingen in de productie te 
verdisconteren.
3 PB L 226 van 25.6.2004, blz. 83.


