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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1069/2010 af Emer Duffy, irsk statsborger, for "Country Markets 
Ltd", om de irske myndigheders påståede "overdrevne håndhævelse" af 
forordning (EF) nr. 852/2004 i forbindelse med deres krav om, at alle medlemmer 
af Country Markets Ltd skal lade sig registrere som fødevarevirksomheder

1. Sammendrag

Andrageren, landsformand for Country Markets Ltd, klager over de irske 
sundhedsmyndigheders "overdrevne håndhævelse" af forordning (EF) 852/2004 om 
fødevarehygiejne. I henhold til andrageren har medlemmerne af Country Markets Ltd fået 
besked på at lade sig registrere som fødevarevirksomheder i henhold til forordningen. Hun 
mener, at et sådant krav ikke tager hensyn til forordningens artikel 13, stk. 3, som giver 
mulighed for en "fleksibel" anvendelse af forordningen for at beskytte traditionelle former for 
fødevareproduktion. Andrageren forklarer, at medlemmerne af Country Markets er små 
producenter, som sælger lokale landbrugsprodukter direkte på lokale markeder og ikke kan 
sammenlignes med lokale detailforretninger eller lokale restauranter. Hun hævder også, at 
medlemmerne af Country Markets Ltd allerede har tilsluttet sig en vejledning for god 
hygiejnepraksis udarbejdet i samarbejde med de irske fødevaremyndigheder og svarende til 
bestemmelserne i forordning 852/2004. Andrageren anmoder Europa-Parlamentet om at 
undersøge sagen.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 15. december 2010). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 29. marts 2011.

"Country Market Ltd er et irsk kooperativ, der ved hjælp af kooperative metoder markedsfører 
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frisk landbrugs-, have- og egenproduktion. Medlemmerne sælger deres egenproduktion på 
lokale markeder. Sundhedsmyndighederne (Health Safety Executive – HSE) har krævet, at 
medlemmerne af Country Market registreres som "fødevarevirksomheder". Country Market 
Ltd er uenig i, at dets medlemmer skal registreres som fødevarevirksomheder. 

Kommissionens bemærkninger 

I Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 af 28. januar 20021 om 
generelle principper og krav i fødevarelovgivningen, om oprettelse af Den Europæiske 
Fødevaresikkerhedsautoritet og om procedurer vedrørende fødevaresikkerhed (herefter "den 
generelle fødevarelovgivning") defineres "fødevarevirksomheder" i artikel 3, stk. 2, som 
"ethvert offentligt eller privat foretagende, som med eller uden gevinst for øje udfører en 
hvilken som helst aktivitet, der indgår som et hvilket som helst led i produktionen, 
tilvirkningen eller distributionen af fødevarer".

I samme forordnings artikel 3, stk. 3, defineres en "leder af en fødevarevirksomhed" som "den 
eller de fysiske eller juridiske personer, der er ansvarlige for, at fødevarelovgivningens 
bestemmelser overholdes i den fødevarevirksomhed, som er under vedkommendes ledelse".

Punkt 3.8 i Vejledning i gennemførelsen af visse bestemmelser i Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EF) nr. 852/20042 af 29. april 2004 om fødevarehygiejne offentliggjort på 
hjemmesiden (http://ec.europa.eu/food/food/biosafety/hygienelegislation/guidance_doc_852-
2004_da.pdf) vedrører privatpersoners lejlighedsvise håndtering, tilberedning, opbevaring og 
servering af fødevarer.

I vejledningen bestemmes det, at "Aktiviteter som privatpersoners lejlighedsvise håndtering, 
tilberedning, opbevaring og servering af fødevarer i forbindelse med f.eks. kirkebasarer, 
skolearrangementer eller byfester er ikke omfattet af forordningens anvendelsesområde. Dette 
fremgår klart af betragtning 9 til forordning (EF) nr. 852/2004. Af sidste sætning fremgår det 
nemlig, at: "Fællesskabets bestemmelser kun bør gælde for virksomheder, hvis aktiviteter 
indebærer en vis kontinuitet og en vis grad af organisation."

Begrebet "virksomhed" (eller "foretagende") er indeholdt i definitionen af en 
"fødevarevirksomhed" (i henhold til artikel 3, nr. 2, i den generelle fødevarelovgivning er en 
fødevarevirksomhed et "foretagende"). Personer, der håndterer, tilbereder, opbevarer eller 
serverer fødevarer lejlighedsvis og i beskedne mængder (f.eks. i forbindelse med kirkebasarer, 
skolearrangementer, byfester eller lignende situationer såsom velgørenhedsarrangementer, 
hvor frivillige lejlighedsvis tilbereder fødevarer), kan ikke betragtes som virksomheder og er 
derfor ikke omfattet af kravene i Fællesskabets hygiejnelovgivning.

Kommissionen er ikke bekendt med en irsk lovgivning, der kræver, at privatpersoners 
lejlighedsvise håndtering, tilberedning, opbevaring og servering af fødevarer skulle følge i det 
mindste registreringsprocedurerne.

Konklusion

                                               
1 EUT L 31 af 1.2.2002, s. 1.
2 EUT L 139 af 30.4.2004, s. 1.
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Kommissionen vil undersøge hos de irske myndigheder, om der findes en sådan lov. I dette 
tilfælde skal den nationale lovgivning ikke meddeles Kommissionen og de øvrige 
medlemsstater i henhold til proceduren i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/34/EF af 
22. juni 1998 om en informationsprocedure med hensyn til tekniske standarder og forskrifter 
samt forskrifter for informationssamfundets tjenester."

4. Kommissionens supplerende svar, modtaget den 16. december 2011 (REV)

"Den 9. november 2011 modtog Kommissionen yderligere oplysninger fra den irske 
fødevaremyndighed. 

Ifølge andragerens websted1 er andrageren et kooperativ, der primært har til formål at øge de 
egne indtægter og landbrugsindtægterne. Andrageren har mere end 35 filialer, som opererer 
på 60 ugentlige markeder. Det er Kommissionens opfattelse, at det kun er personer, som er 
medlemmer af dette kooperativ, der kan sælge deres produktion på andragerens marked. Den 
produktion, som sælges på hvert marked, er identificeret ved hjælp af et nummer, som kan 
spores til det enkelte medlem.

Kommissionen er enig med de irske fødevaremyndigheder i, at de personer, som sælger på 
disse markeder, driver fødevarevirksomhed i henhold til artikel 3, nr. 2, i forordning (EF) nr. 
178/20022, idet virksomhederne er foretagender, ikke er lejlighedsvise, er organiserede og har 
en kontinuerlig aktivitet.

Derudover er disse personer "de fysiske eller juridiske personer ansvarlige for, at 
fødevarelovgivningens bestemmelser overholdes i den fødevarevirksomhed, som er under 
vedkommendes ledelse."

Kommissionen accepterer, at nogle af disse personer meget lejlighedsvist kunne sælge 
fødevarer, men at de irske myndigheders undersøgelser har overbevist Kommissionen om, at 
de fleste kontinuerligt driver virksomhed.

Tilberedelsen og salg af fødevarer fra markedsboder eller fra lokaler til privatbeboelse 
anerkendes i EU's fødevarelovgivning og tillades specifikt i kapitel III i bilag II i forordning 
(EF) nr. 852/20043.

Kommissionen accepterer de kompetente irske myndigheder holdning om, at hvis kooperativet 
ikke påtager sig ansvaret for at sikre, at fødevarelovgivningens krav er opfyldt, da vil det være 
en logisk følge, at de personer, som driver disse fødevarevirksomheder, i sig selv er 
fødevarevirksomheder og er som sådan forpligtet til at underrette myndighederne for at blive 
registreret.

Konklusion

En behandling af dette andragende i henhold til EU-lovgivningen, som ville finde anvendelse 
på den beskrevne situation, har vist, at Kommissionen ikke i denne omgang fandt frem til 
nogen fejl hos de irske myndigheder."
                                               
1 http://www.countrymarkets.ie/
2 EFT L 31 af 1.2.2002, s. 1.
3 EUT L 139 af 30.4.2004, s. 1


