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Ref.: Petiţia nr. 1253/2009, adresată de Régis Valluet, de cetăţenie franceză, privind un 
conflict cu cooperativa producătoare de lapte, referitor la calitatea laptelui produs 
de aceasta 

1. Rezumatul petiţiei

Cooperativa refuză să accepte laptele produs de petiţionar, deoarece acesta nu corespunde 
standardelor de igienă, în conformitate cu Regulamentul 853/2004/CE (conţinutul de celule 
somatice (pe ml) ≤ 400 000). Petiţionarul consideră că acest lucru este draconic şi abuziv şi că 
se urmăreşte scoaterea acestuia de pe piaţă.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 11 decembrie 2009. Comisia a fost invitată să furnizeze informaţii 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 22 aprilie 2010

Petiţionarul pune în discuţie decizia luată de Centre Interprofessionel Laitier şi de Laiterie 
Milleret de a refuza laptele petiţionarului deoarece acesta nu satisface standardele de igienă 
prevăzute de Regulamentului (CE) nr. 853/2004 al Parlamentului European și al Consiliului 
din 29 aprilie 2004 e stabilire a unor norme specifice de igienă care se aplică alimentelor de 
origine animală1. De asemenea, petiţionarul pune în discuţie „Acordul la nivel 
interprofesional Grand Est din 29.07.2008” în care se pare că producătorilor li se aplică norme 
diferite care nu sunt în conformitate cu normele de igienă pentru laptele crud pentru o 
perioadă îndelungată de timp. Petiţionarul consideră această decizie ca fiind draconică şi 

                                               
1 JO L 226, 25.06.2004, p. 22.
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abuzivă cu scopul de a sancţiona anumiţi producători.

Articolul 3 litera (a) punctul (i) din anexa III, secţiunea IX, capitolul I, partea III la 
Regulamentul (CE) nr. 853/2004 prevede că laptele de vacă crud trebuie să îndeplinească 
următoarele criterii pentru a putea fi acceptat în vederea prelucrării ulterioare:

Conţinut de germeni la 30°C (pe ml) ≤ 100 0001

Conţinutul de celule somatice (pe ml) ≤ 400 0002

Operatorul din sectorul alimentar este obligat să corecteze orice neconformitate cu aceste criterii.

Regulamentul (CE) nr. 854/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 
2004 stabilire a normelor specifice de organizare a controalelor oficiale privind produsele de 
origine animală destinate consumului uman 3 prevede că autoritatea competentă ar trebui să 
monitorizeze inspecţiile efectuate în conformitate cu Regulamentul nr. 853/2004.

Alineatul (1) din anexa IV, capitolul II, 2 la Regulamentul (CE) nr. 854/2004 prevede că în cazul în care 
operatorul din sectorul alimentar nu a remediat situația în termen de trei luni după prima notificare a 
nerespectării criteriilor privind conținutul de germeni și conținutul de celule somatice, este necesar ca livrarea 
laptelui crud şi a colostrului care provine de la exploatația de producție în cauză să fie suspendată sau, în 
conformitate cu o autorizație specifică sau cu instrucțiuni generale din partea autorității competente, să fie 
supusă unor cerințe, în ceea ce privește prelucrarea și utilizarea, necesare protecției sănătății publice. Va trebui 
ca această suspendare sau aceste cerințe să rămână în vigoare până când operatorul din sectorul alimentar 
dovedește că laptele crud şi colostrul respectă din nou criteriile necesare.

Este important să subliniem faptul că, astfel cum se prevede la alineatul (2) din anexa III, 
secţiunea IX, capitolul I, partea III la Regulamentul nr. 853/2004, controalele pot fi efectuate:

(a) de către operatorul din sectorul alimentar care produce laptele;
(b) de către operatorul din sectorul alimentar care colectează sau prelucrează laptele;
(c) de către un grup de operatori din sectorul alimentar;
sau
(d) în cadrul unui program de control național sau regional.

Pe baza documentelor primite, Comisia nu are niciun motiv să pună în discuţie decizia luată 
de Centre Interprofessionel Laitier şi de Laiterie Milleret de a refuza laptele petiţionarului şi 
nu poate nici să adopte o poziţie cu privire la eficienţa măsurilor impuse fermierilor în 
vederea îndeplinirii stipulărilor. În plus, în scrisoarea anexată petiţiei, Centre Interprofessionel 
Laitier face referire la diversele norme aplicabile producătorilor care de mult timp nu sunt în 
conformitate cu normele pentru producerea laptelui, astfel cum sunt acestea prevăzute în 
„Accord interprofessionnel Grand Est” din 29.07.2008. În petiţie nu sunt incluse niciun fel de
informaţii din partea fermierilor referitoare la măsurile corectoare luate şi niciun document 
justificativ care să ofere explicaţii cu privire la normele speciale aplicate şi conformitatea 
acestora cu normele europene şi, în consecinţă, Comisia nu este în măsură să evalueze integral 

                                               
1 Media geometrică de deplasare pentru o perioadă de două luni, cu cel puţin două mostre pe lună.
2 Media geometrică de deplasare pe o perioadă de peste trei luni, cu cel puţin o mostră pe lună, cu excepţia cazului în care 
autorităţile competente specifică că trebuie să ia în considerare o altă metodologie pentru variaţiile sezoniere în cadrul 
nivelurilor de producţie.
3 JO L 226, 25.06.2004, p. 83.
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acest caz.


