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Temats: Lūgumraksts Nr. 1069/2010, ko Country Markets Ltd. vārdā iesniedza Īrijas 
valstspiederīgā Emer Duffy, par Īrijas iestāžu iespējamo Regulas (EK) 
Nr. 852/2004 „pārspīlēto izpildi” saistībā ar to prasību visiem Country 
Markets Ltd. biedriem reģistrēties kā pārtikas apritē iesaistītiem tirgus 
dalībniekiem

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēja, Country Markets Ltd. priekšsēdētāja, uzskata, ka Īrijas Veselības 
drošības dienests „pārspīlēti izpildījis” Regulu (EK) Nr. 852/2004 par pārtikas produktu 
higiēnu. Lūgumraksta iesniedzēja norāda, ka Country Markets Ltd. lika tās biedriem 
reģistrēties kā pārtikas apritē iesaistītiem tirgus dalībniekiem saskaņā ar minēto regulu. Viņa 
uzskata, ka šāda prasība neatbilst regulas 13. panta 3. punktam, kas pieļauj „elastīgu” pieeju 
tradicionālo pārtikas ražošanas metožu aizsardzībai. Lūgumraksta iesniedzēja skaidro, ka 
Country Markets biedri ir mazie ražotāji, kuri lauksaimniecības produktus tiešā veidā pārdod 
vietējos tirgos un kurus nevar salīdzināt ar vietējiem mazumtirdzniecības pārtikas veikaliem 
vai vietējiem restorāniem. Viņa arī apgalvo, ka Country Markets Ltd. biedri jau ir apņēmušies 
ievērot Labas higiēnas prakses rokasgrāmatu, kas izstrādāta sadarbībā ar Īrijas pārtikas 
nekaitīguma iestādēm atbilstoši Regulas (EK) Nr. 852/2004 noteikumiem. Lūgumraksta 
iesniedzēja lūdz Eiropas Parlamentu izskatīt šo jautājumu.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2010. gada 15. decembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.
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3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2011. gada 29. martā

Īrijas kooperatīvās sabiedrības Country Market Ltd. mērķis ir tādu svaigu lauksaimniecības un 
dārzkopības produktu, mājražotāju un tradicionālu amatnieku izstrādājumu kopīga 
tirdzniecība, kas ražoti, izmantojot tās biedriem pieejamos dabas resursus. Biedri savus mājās 
ražotos izstrādājumus pārdod vietējos tirgos. Īrijas Veselības drošības dienests (HSE) visiem 
Country Market biedriem pieprasījis reģistrēties kā „pārtikas ražošanas uzņēmumiem”. 
Country Market Ltd. nepiekrīt prasībai reģistrēt savus biedrus kā pārtikas ražošanas 
uzņēmumus.

Komisijas komentāri

„Pārtikas uzņēmums” ir „jebkurš uzņēmums, kas nes peļņu vai ne, publisks vai privāts, kas 
saistīts ar jebkuru pārtikas ražošanas, pārstrādes un izplatīšanas posmu”, saskaņā ar definīciju, 
kas dota 3. panta 2. punktā Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 29. janvāra Regulā 
(EK) Nr. 178/20021, ar ko paredz pārtikas aprites tiesību aktu vispārīgus principus un 
prasības, izveido Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādi un paredz procedūras saistībā ar 
pārtikas nekaitīgumu (turpmāk tekstā — „vispārīgais pārtikas aprites tiesību akts).
Turklāt atbilstīgi minētās regulas 3. panta 3. punktā dotajai definīcijai „uzņēmējs, kas 
iesaistīts pārtikas apritē”, ir „ikviena fiziska vai juridiska persona, kura atbildīga par to, lai 
tiktu nodrošināts, ka viņa/viņas kontrolē esošais pārtikas uzņēmums izpilda pārtikas aprites 
tiesību aktu prasības”.

Tīmekļa vietnē http://ec.europa.eu/food/food/biosafety/hygienelegislation/guidance_doc_852-
2004_en.pdf ir publicēti metodiskie norādījumi par to, kā īstenot atsevišķus Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa Regulas (EK) Nr. 852/20042 noteikumus par 
pārtikas higiēnu, un šo norādījumu 3.8. punkts attiecas uz neregulāru pārtikas apstrādi, 
sagatavošanu, uzglabāšanu un pasniegšanu, ko veic privātpersonas.

Metodiskajos norādījumos teikts, ka „tādas darbības kā neregulāra pārtikas apstrāde, 
sagatavošana, uzglabāšana un pasniegšana, ko veic privātpersonas pasākumos, tādos kā 
baznīcas, skolas un ciemata gadatirgos, neietilpst regulas darbības jomā. Tas izskaidrots 
Regulas (EK) Nr. 852/2004 9. apsvērumā. Otrajā teikumā ir teikts: „Kopienas noteikumi ir 
jāpiemēro tikai uzņēmumiem, kuru koncepcija ietver noteiktu darbības nepārtrauktību un 
noteiktu organizācijas līmeni.”

Termins „uzņēmums” ir iekļauts „pārtikas uzņēmuma” definīcijā (saskaņā ar Vispārīgā 
pārtikas aprites tiesību akta 3. panta 2. punktu „pārtikas uzņēmumam” ir jābūt 
„uzņēmumam”). Personas, kas neregulāri apstrādā, sagatavo, uzglabā vai pasniedz pārtiku 
nelielos apjomos (piem., baznīcas, skolas vai ciemata gadatirgū vai citās situācijās, tādās kā 
organizēti labdarības pasākumi, kuros ir iesaistīti atsevišķi brīvprātīgie), nevar uzskatīt par
„uzņēmumu”, un tāpēc Savienības tiesību aktu higiēnas prasības uz tiem neattiecas.”

Komisijai nav zināms, vai Īrijā ir tiesību akti, kuros prasīts vismaz reģistrēt tādas darbības kā 
neregulāra pārtikas apstrāde, sagatavošana, uzglabāšana un pasniegšana, ko veic 
privātpersonas.
                                               
1 OV L 31, 1.2.2002., 1. lpp.
2 OV L 139, 30.4.2004., 1. lpp.
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Secinājumi

Komisija no Īrijas iestādēm noskaidros, vai šādi tiesību akti ir spēkā. Tādā gadījumā saskaņā 
ar Eiropas Parlamenta un Padomes 1998. gada 22. jūnija Direktīvu 98/34/EK, ar ko nosaka 
informācijas sniegšanas kārtību tehnisko standartu un noteikumu jomā, kā arī informācijas 
sabiedrības pakalpojumu noteikumu jomā, par šādu valsts tiesību aktu esamību būtu jāziņo 
Komisijai un parējām dalībvalstīm.

4. Komisijas papildu atbilde, kas saņemta 2011. gada 16. decembrī (REV)

2011. gada 9. novembrī Komisija saņēma papildu informāciju no Īrijas Pārtikas nekaitīguma 
iestādes.

Saskaņā ar tās tīmekļa vietni1 lūgumraksta iesniedzēja pārstāv kooperatīvu, kura galvenais 
mērķis ir palielināt ienākumus no mājās ražotiem izstrādājumiem un lauksaimniecības 
izstrādājumiem. Lūgumraksta iesniedzējas pārstāvētajam kooperatīvam ir vairāk nekā 
35 filiāles, kas darbojas vairāk nekā 60 iknedēļas tirgos. Cik Komisijai zināms, tikai tie 
indivīdi, kas ir šā kooperatīva biedri, var pārdot savus izstrādājumus lūgumraksta iesniedzējas 
tirgū. Katrā tirgū pārdotie izstrādājumi jāatzīmē ar numuru, ar kuru iespējams noteikt attiecīgo 
individuālo biedru.

Komisija ir vienisprātis ar Īrijas pārtikas kontroles iestādēm par to, ka indivīdi, kas veic 
tirdzniecību šādos tirgos, ir pārtikas uzņēmumi Regulas (EK) Nr. 178/20022 3. panta 2. punkta 
izpratnē, jo tie ir uzņēmumi, nav neregulāras darbības, ir organizēti un to darbība ir 
nepārtraukta.

Turklāt šie indivīdi ir „fiziskas vai juridiskas personas, kuras atbildīgas par to, lai tiktu 
nodrošināts, ka viņu kontrolē esošais pārtikas uzņēmums izpilda pārtikas aprites tiesību aktu 
prasības”.

Komisija piekrīt, ka daži indivīdi tikai reizēm nodarbojas ar pārtikas tirdzniecību, tomēr Īrijas 
iestāžu veiktās izmeklēšanas rezultātā Komisija secināja, ka lielākā daļa indivīdu darbojas 
pastāvīgi.

Pārtikas sagatavošana un tirdzniecība tirgus stendos vai privātos mājokļos ir atzīta ES pārtikas 
aprites tiesību aktos un jo īpaši norādīta Regulas (EK) Nr. 852/20043 II pielikuma III iedaļā.

Komisija pieņem Īrijas kompetento iestāžu viedokli, ka, ja kooperatīvs neuzņemas atbildību 
par pārtikas aprites tiesību aktu prasību ievērošanas nodrošināšanu, tad, loģiski secinot, 
indivīdi, kas darbojas šajos pārtikas uzņēmumos, ir uzņēmēji, kas iesaistīti pārtikas apritē, 
uzņemoties savu atbildību, un kā tādiem tiem ir jāziņo iestādēm, lai reģistrētos.

                                               
1 http://www.countrymarkets.ie/

2 OV L31, 1.02.2002., 1. lpp.
3 OV L139, 30.04.2004., 1. lpp.
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Pēc šā lūgumraksta izskatīšanas saistībā ar Savienības tiesību aktiem, kas varētu būt 
piemērojami aprakstītajai situācijai, Komisija šajā gadījumā nekonstatēja kļūdainu Īrijas 
iestāžu darbību.


