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22.4.2010

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 1253/2009, którą złożył Régis Valluet (Francja) w sprawie konfliktu 
ze spółdzielnią mleczarską dotyczącego jakości mleka jego produkcji

1. Streszczenie petycji

Spółdzielnia odmawia przyjęcia mleka od składającego petycję, ponieważ nie spełnia ono 
standardów sanitarnych zgodnych z rozporządzeniem 853/2004/WE (liczba komórek 
somatycznych (na ml) ≤ 400 000). Składający petycję uważa tę odmowę za drakońską
i obraźliwą, mającą na celu wyeliminowanie go z rynku.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 11 grudnia 2009 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 22 kwietnia 2010 r.

Składający petycję kwestionuje decyzję Centre Interprofessionel Laitier oraz Laiterie Milleret
w sprawie odmowy przyjęcia od niego mleka z względu na brak zgodności produktu 
z normami higienicznymi określonymi w rozporządzeniu (WE) nr 853/2004 Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiającym szczególne przepisy 
dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego1. Składający petycję 
kwestionuje też umowę „Accord Interprofessionel Grand Est” z dnia 29 lipca 2008 r.,
w której stwierdza się, że odmienne przepisy mają zastosowanie wobec producentów, którzy 
przez długi czas nie przestrzegali zasad higieny w odniesieniu do mleka surowego. Składający 
petycję uważa tę decyzję za drakońską i niewłaściwą, mającą na celu ukaranie niektórych 
producentów.

                                               
1 Dz.U. L 226 z 25.6.2004, s. 22.
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Załącznik III do rozporządzenia (WE) nr 853/2004 sekcja IX rozdział I część III punkt 3 lit. a) 
podpunkt i) stanowi, że surowe mleko krowie musi spełniać następujące kryteria, aby mogło 
zostać przyjęte do dalszego przetwarzania:

liczba drobnoustrojów w 30°C (na ml) ≤ 100 0001

liczba komórek somatycznych (na ml) ≤ 400 0002

Przedsiębiorstwo sektora spożywczego jest zobowiązane do skorygowania wszelkich niezgodności z tymi 
kryteriami.

W rozporządzeniu (WE) nr 854/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 
2004 r. ustanawiającym szczególne przepisy dotyczące organizacji urzędowych kontroli
w odniesieniu do produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez 
ludzi3 stwierdza się, że właściwy organ powinien monitorować kontrole przeprowadzane 
zgodnie z rozporządzeniem nr 853/2004.
Załącznik IV do rozporządzenia (WE) nr 854/2004 rozdział II punkt 2 stanowi, że jeżeli podmiot działający na 
rynku spożywczym nie naprawił sytuacji w ciągu trzech miesięcy od pierwszego zgłoszenia właściwemu 
organowi informacji o niespełnianiu kryteriów co do liczby bakterii i komórek somatycznych, dostawy mleka 
surowego z gospodarstwa produkującego mleko należy zawiesić lub — zgodnie ze specjalnym upoważnieniem 
wydanym przez właściwy organ lub ogólnymi zaleceniami tego organu — należy wprowadzić wymagania 
dotyczące obróbki mleka i jego wykorzystywania, w celu ochrony zdrowia publicznego. Zawieszenie lub 
specjalne wymagania należy utrzymać w mocy do czasu udowodnienia przez podmiot działający na rynku 
spożywczym, że mleko surowe ponownie spełnia wymagane kryteria.

Należy podkreślić, że – jak zapisano w załączniku III do rozporządzenia nr 853/2004 sekcja 
IX rozdział I część III pkt 2 – kontrole mogą być przeprowadzane przez lub w imieniu:

a) przedsiębiorstwa sektora spożywczego zajmującego się produkcją mleka;
b) przedsiębiorstwa sektora spożywczego zajmującego się skupem lub przetwarzaniem mleka;
c) grupy przedsiębiorstw sektora spożywczego
lub
d) w ramach krajowego lub regionalnego systemu kontroli.

Na podstawie otrzymanych dokumentów Komisja nie ma powodów do kwestionowania
decyzji Centre Interprofessionel Laitier oraz Laiterie Milleret w sprawie odmowy przyjęcia 
mleka od składającego petycję. Nie może też zająć stanowiska w sprawie skuteczności 
środków zastosowanych wobec rolnika w celu doprowadzenia do przestrzegania przez niego 
odpowiednich wymogów. Ponadto w piśmie załączonym do przedmiotowej petycji Centre 
Interprofessionel Laitier odnosi się do odmiennych przepisów mających zastosowanie wobec 
producentów, naruszających przez długi czas zasady higieny w odniesieniu do mleka, które 
zostały określone w umowie „Accord Interprofessionel Grand Est” z dnia 29 lipca 2008 r. Do 
przedmiotowej petycji rolnik nie dołączył żadnych informacji, na temat podjętych środków 
korygujących, ani dokumentów dodatkowych, wyjaśniających specjalne zasady mające 
zastosowanie w takich przypadkach oraz opisujących zgodność tych zasad z przepisami 

                                               
1 Wyliczając średnią geometryczną z okresu dwóch miesięcy, przy pobraniu przynajmniej dwóch próbek 
w miesiącu.
2 Wyliczając średnią geometryczną z okresu trzech miesięcy, przy pobraniu przynajmniej jednej próbki 
w miesiącu, o ile właściwe władze nie określą innej metody uwzględniania odchyleń w poziomie produkcji.
3 Dz.U. L 226 z 25.6.2004, s. 83.
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europejskimi. Komisja nie jest zatem w stanie dokonać pełnej oceny tej sprawy.


