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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

16.12.2011

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1069/2010 внесена от Emer Duffy, с ирландско гражданство, от 
името на Country Markets Ltd, относно твърдение за завишаване от страна на 
ирландските органи на изискванията съгласно Регламент (ЕО) № 852/2004, 
във връзка с искането на тези органи всички членове на Country Markets ltd. 
да бъдат регистрирани като стопански субекти в хранителния сектор

1. Резюме на петицията

Вносителката на петицията, национален председател на Country Markets ltd, осъжда 
„завишаването“ от страна на ирландския изпълнителен орган за безопасност на храните 
на изискванията съгласно Регламент (ЕО) № 852/2004 относно хигиената на храните. 
Според вносителката от членовете на Country Markets ltd е било изискано да се 
регистрират като оператори на предприятия за храни (стопански субекти в 
хранителната промишленост). Тя счита, че подобно изискване е в разрез с член 13, 
параграф 3 от регламента, който позволява „гъвкав“ подход с цел съхранението на 
традиционните методи на производство на храни. Вносителката пояснява, че членовете 
на Country Markets са малки производители, които продават местни земеделски 
продукти директно на местните пазари и не могат да бъдат сравнявани с местните 
магазини за продажба на храни или с местните ресторанти. Тя твърди също, че 
членовете на Country Markets ltd вече са подписали Насоките за добра хигиенна 
практика, изготвени в сътрудничество с ирландските органи, отговорни за 
безопасността на храните, съгласно разпоредбите на Регламент (ЕО) 852/2004. 
Вносителката желае Европейският парламент да разгледа въпроса.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 15 декември 2010 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).
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3. Отговор от Комисията, получен на 29 март 2011 г.

Country Markets Ltd е ирландска кооперация за пускане на пазара, с кооперативни 
средства, на прясна земеделска, градинска и домашна продукция и произведения на 
традиционните занаяти, като използва естествените ресурси, с които разполагат 
членуващите в това сдружение. Членовете продават домашната си продукция на 
местните пазари.  Изпълнителният орган за здравна безопасност (HSE) е изискал от 
членовете на Country Markets да се регистрират като „предприятия за храни“. Country 
Markets Ltd възразява срещу това членовете й да бъдат регистрирани като предприятия 
за храни. 
Наблюдения на Комисията 

Регламент (ЕО) № 178/2002 на Европейския парламент и на Съвета1 от 29 януари 2002 
г. за установяване на общите принципи и изисквания на законодателството в областта 
на храните, за създаване на Европейски орган за безопасност на храните и за 
определяне на процедури относно безопасността на храните (наричан по-долу „Общо 
законодателство в областта на храните“) определя в своя член 3, параграф 2 
„предприятието за производство на храни“ като „всяко предприятие с или без 
стопанска цел, обществено или частно, което извършва някоя от дейностите, свързани с 
който и да било етап на производство, преработка и разпространение на храни“.
Освен това в член 3, параграф 3 от същия регламент „стопански субект в хранителната 
промишленост“ се определя като „физическо или юридическо лице, което отговаря за 
гарантиране на спазването на изискванията на законодателството в областта на храните 
в рамките на контролираното от него предприятие за производство на храни“.

Точка 3.8 от Документа за указания по изпълнението на определени разпоредби на 
Регламент (ЕО) № 852/20042 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 
година относно хигиената на храните, публикуван на следната интернет страница 
(http://ec.europa.eu/food/food/biosafety/hygienelegislation/guidance_doc_852-2004_en.pdf), 
е посветена на обработването, приготвянето, съхраняването и сервирането на храна, 
извършвани от частни лица по конкретен повод.

Съгласно указаното там, дейности като обработването, приготвянето, съхранение и 
сервирането на храна, извършвани от частни лица по конкретни поводи, като например 
църковни, училищни или събори на села, не влизат в приложното поле на регламента. 
Това е изяснено в съображение 9 на Регламент (EО) № 852/2004.  Второто изречение 
гласи, че: „Правилата на Общността […] следва да се прилагат само за предприятия, 
чиято концепция включва известна продължителност на дейностите и известна 
степен на организираност“.

Терминът „предприятие“ е включен в определението за „предприятие за производство 
на храни“ (съгласно член 3, параграф 2 от Общото законодателство в областта на 
храните, дадено „предприятие за производство на храни“ трябва да бъде 
„предприятие“.) Някой, който обработва, приготвя, съхранява или сервира храна по 
конкретен повод и в малки количества (т.е. по време на църковен, училищен събор или 
                                               
1 OB L 31, 1.2.2002 г., стр. 1.
2 ОВ L 139, 30.4.2004 г., стр. 1.
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събор на село и по други поводи като организирани благотворителни събития с участие 
на доброволци, където понякога се приготвя храна) не може да бъде считан за 
„предприятие“ и следователно не е обект на изискванията на правото на Съюза по 
отношение на хигиената.

Комисията не разполага с информация относно съществуването на ирландски закон, 
съгласно който частните лица, които обработват, приготвят, съхраняват или сервират 
храна по конкретен повод и в малки количества, следва да спазват поне 
регистрационните процедури.

Заключение

Комисията ще проучи с помощта на ирландските органи дали е в сила такъв закон. В 
този случай Комисията и другите държави-членки следва да бъдат нотифицирани 
относно националното законодателство посредством процедурите, предвидени в 
Директива 98/34/EО на Европейския парламент и на Съвета от 22 юни 1998 година за 
определяне на процедура за предоставяне на информация в областта на техническите 
стандарти и регламенти и правилата относно услугите на информационното общество.

4. Допълнителен отговор от Комисията, получен на 16 декември 2011 г. 
(преразгледан)

На 9 ноември 2011 г. Комисията получи допълнителна информация от органа за 
безопасност на храните на Ирландия. 

Според интернет страницата си1, вносителят на петицията представлява кооперация, 
чиято основна цел е да повишава доходите на домакинството и селското стопанство. Тя 
има над 35 клона, които управляват над 60 седмични пазари. Разбирането на Комисията 
е, че само лица, които са членове на тази кооперация, могат да продават продукцията си 
на пазара на вносителя на петицията. Продукт, който се продава на всеки пазар, се 
идентифицира с номер, който може да се проследи до отделен член.

Комисията споделя становището на контролните органи за безопасност на храните в 
Ирландия, че лицата, които продават на тези пазари, действат като предприятие за 
производство на храни по смисъла на член 3, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 
178/20022, тъй като дейностите им са стопански начинания, не са случайни, 
организирани са и са непрекъснати.  

Освен това тези лица са „физически или юридически лица, които носят отговорността за 
това да се гарантира, че изискванията на законодателство в областта на храните се 
спазват в рамките на предприятията за производство на храни, управлявани от тях“.  

Комисията приема, че е възможно някои от тези лица да продават храна много рядко, но 
разследванията на ирландските органи наведоха Комисията на мнението, че повечето 
извършват непрекъснато дейност.

                                               
1 http://www.countrymarkets.ie/
2 ОВ L31, 1.2.2002 г., стр. 1.
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Подготовката и продажбата на храни на пазарни сергии или от частни помещения се 
признава в законодателството в областта на храните в ЕС и това е изрично предвидено в 
глава III от приложение II към Регламент (ЕО) 852/20041.

Комисията приема становището на ирландските компетентни органи, че ако 
кооперацията не поема отговорност да гарантира, че са изпълнени изискванията на 
законодателството в областта на храните, тогава по логично продължение лицата, 
управляващи тези предприятия за производство на храни, трябва сами по себе си да 
бъдат стопански субекти в хранителната промишленост и като такива са длъжни да 
уведомяват органите с оглед на регистрацията. 

Заключение

Проверката на тази петиция в светлината на правото на Съюза, което може да е 
приложимо към описаната ситуация, не води Комисията до заключение, че ирландските 
органи са допуснали някаква грешка до този момент.

                                               
1 OB L139, 30.4.2004 г., стр.1.


