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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 1069/2010 1069/2010, ippreżentata minn Emer Duffy, ta’ 
nazzjonalità Irlandiża, f’isem il-kumpanija Country Markets Ltd, dwar 
allegat ‘infurzar żejjed’ tar-Regolament KE 852/2004 mill-awtoritajiet 
Irlandiżi b’rabta mad-domanda tagħhom li l-membri kollha ta’ Country 
Markets Ltd jiġu rreġistrati bħala operaturi fin-negozju alimentari

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonanta, il-President nazzjonali ta’ Country Markets Ltd, tilmenta dwar l-‘infurzar 
żejjed’ tar-Regolament KE 852/2004 dwar l-iġjene tal-oġġetti tal-ikel min-naħa tal-Eżekuttiv
tas-Sikurezza tas-Saħħa fl-Irlanda. Skont il-petizzjonanta, il-Membri ta’ Country Markets Ltd 
intalbu jirreġistraw bħala operaturi fin-negozju alimentari skont ir-Regolament. Hija temmen 
li tali domanda ma tatx każ l-Artikolu 13(3) tar-Regolament li jippermetti approċċ ‘flessibbli’ 
għall-protezzjoni tal-metodi tradizzjonali għall-produzzjoni tal-ikel. Il-petizzjonanta tispjega 
li l-Membri ta’ Country Markets huma produtturi żgħar li jbigħu prodotti agrikoli lokali 
direttament fis-swieq lokali u ma jistgħux jiġu kkumparati ma’ ħwienet lokali tal-bejgħ bl-
ingrossa tal-ikel jew ma’ restoranti lokali. Hija ssostni wkoll li l-membri ta’ Country Markets 
Ltd diġà aċċettaw li jsegwu l-Gwida għal Prattika Tajba tal-Iġjene li tħejjiet f’kooperazzjoni 
mal-Awtoritajiet tas-Sikurezza tal-Ikel fl-Irlanda f’konformità mad-dispożizzjonijiet tar-
Regolament 852/2004. Il-petizzjonanta titlob li l-Parlament Ewropew jieħu l-każ f’idejh.

2. Ammmissibilità

Iddikjarata ammissibbli fil-15 ta’ Diċembru 2010. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (l-Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).
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3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fid-29 ta’ Marzu 2011.

Country Market Ltd hija Soċjetà kooperattiva Irlandiża bl-għan li tikkumerċjalizza, b’mezzi 
kooperattivi, prodotti friski mkabbra fl-irziezet, fil-ġonna u fid-djar u artiġjanat tradizzjonali 
bl-użu ta’ riżorsi naturali tal-membri tagħha. Il-membri jbigħu l-prodotti mkabbra f’darhom 
fis-swieq lokali.  Il-Membri ta’ Country Market intalbu mill-Eżekuttiv tas-Sikurezza tas-
Saħħa biex jirreġistraw bħala “operaturi fin-negozju alimentari”. Country Market Ltd ma 
taqbilx li l-Membri tagħha jkunu reġistrati bħala “operaturi fin-negozju alimentari”. 
L-osservazzjonijiet tal-Kummissjoni 

Ir-Regolament (KE) Nru 178/2002 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill1tad-29 ta’ Jannar 
2002 li jistabbilixxi l-prinċipji ġenerali u l-ħtiġijiet tal-liġi dwar l-ikel, li jistabbilixxi l-
Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel u jistabbilixxi l-proċeduri fi kwistjonijiet ta’ sigurtà 
tal-ikel (minn hawn ’il quddiem imsejjaħ “il-Liġi Ġenerali dwar l-Ikel”), fl-Artikolu 3.2 
tiegħu, jiddefinixxi n-“negozju tal-ikel” bħala “kull intrapriża, sew għall-profitt sew jekk le u 
sew pubblika kemm privata, li twettaq xi waħda mill-attivitajiet relatati ma’ xi stadju ta' 
produzzjoni, ipproċessar jew tqassim tal-ikel”.
Barra minn hekk, fl-Artikolu 3.3. tal-istess Regolament, it-terminu “operatur ta’ negozju tal-
ikel” huwa definit bħala “persuni naturali jew legali responsabbli li jiżguraw li l-ħtiġijiet tal-
liġi dwar l-ikel jiġu mħarsa fin-negozju tal-ikel taħt il-kontroll tagħhom”.

Il-punt 3.8 tad-dokument ta’ gwida dwar l-implimentazzjoni ta’ ċerti dispożizzjonijiet 
tar-Regolament (KE) Nru 852/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-29 ta’ 
April 2004 dwar l-iġjene tal-oġġetti tal-ikel ippubblikat fuq din il-websajt 
(http://ec.europa.eu/food/food/biosafety/hygienelegislation/guidance_doc_852-
2004_en.pdf) huwa ddedikat lill-immaniġġjar, il-preparazzjoni, il-ħażna u l-
preżentazzjoni okkażjonali tal-ikel minn persuni privati.

Il-linji gwida jiddikjaraw li “Operazzjonijiet bħall-immaniġġjar, il-preparazzjoni, il-ħażna u l-
preżentazzjoni okkażjonali tal-ikel minn persuni privati f’okkażjonijiet bħal fieri tal-knisja, 
tal-iskola jew tar-raħal mhumiex koperti mill-ambitu tar-Regolament.” Dan jidher ċar fil-
premessa 9 tar-Regolament (KE) Nru 852/2004. It-tieni sentenza tiddikjara li: “Ir-regoli tal-
Komunità għandhom ikunu applikabbli biss għall-impriżi, li l-kunċett tagħhom jimplika ċerta 
kontinwità tal-attivitajiet u ċertu grad tal-organizzazzjoni.”

It-terminu “impriża” huwa integrat fid-definizzjoni ta’ “negozju tal-ikel” (f’konformità mal-
Artikolu 3(2) tal-Liġi Ġenerali dwar l-Ikel, “negozju tal-ikel” għandu jkun “impriża”). Xi 
ħadd li jimmaniġġja, jipprepara, jaħżen jew jippreżenta l-ikel b’mod okkażjonali fuq skala 
żgħira (pereżempju f’fieri tal-knisja, tal-iskola jew tar-raħal jew f’sitwazzjonijiet oħra bħal 
attivitajiet ta’ karità organizzati minn voluntiera individwali fejn l-ikel ikun ippreparat b’mod 
okkażjonali) ma jistax jitqies bħala “impriża” u għalhekk mhuwiex soġġett għar-rekwiżiti tal-
leġiżlazzjoni tal-Unjoni dwar l-iġjene.

Il-Kummissjoni mhijiex konxja ta’ liġi Irlandiża li timponi li l-immaniġġjar, il-preparazzjoni, 
il-ħażna u l-preżentazzjoni okkażjonali tal-ikel minn persuni privati mill-inqas għandhom 
isegwu l-proċeduri ta’ reġistrazzjoni.
                                               
1 ĠU L 31, 1.2.2002, p. 1
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Il-Kummissjoni, flimkien mal-awtoritajiet Irlandiżi, se tara jekk hemmx liġi bħal din 
fis-seħħ. F’dan il-każ, il-leġiżlazzjoni nazzjonali għandha tiġi notifikata lill-Kummissjoni 
u lill-Istati Membri l-oħra skont il-proċeduri previsti fid-Direttiva 98/34/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-22 ta’ Ġunju 1998 li tistabbilixxi proċedura għall-
għoti ta’ informazzjoni fil-qasam tal-istandards u tar-regolamenti tekniċi u tar-regoli 
dwar servizzi tas-soċjetà tal-informazzjoni.

4. Risposta addizzjonali tal-Kummissjoni, li waslet fis-16 ta’ Diċembru 2011 (REV)

Fid-29 ta' Novembru 2011, il-Kummissjoni rċeviet informazzjoni addizzjonali mill-Awtorità 
tas-Sikurezza tal-Ikel tal-Irlanda. 

Skont is-sit tagħha1, il-Petizzjonanta hija kooperattiva li l-għan ewlieni tagħha huwa li żżid id-
dħul ta' flus minn djar u rziezet. Il-Petizzjonanta għandha 'l fuq minn 35 fergħa li joperaw 
madwar 60 suq ta' kull ġimgħa.  Fil-fehma tal-Kummissjoni, huma biss dawk l-individwi li 
huma membri ta' din il-kooperattiva li jistgħu jbiegħu il-prodotti tagħhom f'suq tal-
Petizzjonanta. Il-prodotti mibjugħa f'kull suq huma identifikati permezz ta' numru li jista' jiġi 
traċċat għall-membru individwali.

Il-Kummissjoni hija tal-istess fehma tal-awtoritajiet Irlandiżi tal-kontroll tal-ikel, li l-individwi 
li jbiegħu f'dawn is-swieq qed joperaw negozju tal-ikel skont it-termini tal-Artikolu 3(2) tar-
Regolament (KE) Nru 178/20022, peress li n-negozji huma intrapriżi, mhumiex okkażjonali, 
huma organizzati u għandhom kontinwità tal-attività.  

Barra minn hekk, dawn l-individwi huma "persuni naturali jew legali responsabbli li jiżguraw 
li l-ħtiġijiet tal-liġi dwar l-ikel jiġu mħarsa fin-negozju tal-ikel taħt il-kontroll tagħhom".  

Il-Kummissjoni taċċetta li jista' jkun li xi wħud minn dawn l-individwi jbiegħu biss l-ikel 
b'mod okkażjonali, iżda inkjesti magħmula mill-Awtoritajiet Irlandiżi jwasslu lill-
Kummissjoni li taħseb li l-parti l-kbira joperaw fuq bażi kontinwa.

Il-preparazzjoni u l-bejgħ tal-ikel fis-swieq jew minn djar privati huma rikonoxxuti fil-liġi tal-
UE dwar l-ikel, u previsti b'mod speċifiku fil-Kapitolu III tal-Anness II tar-Regolament (KE) 
Nru 852/20043.

Il-Kummissjoni taċċetta l-opinjonijiet tal-Awtoritajiet Kompetenti Irlandiżi li, jekk il-
kooperattiva ma taċċettax responsabilità li tiżgura li jiġu ssodisfati r-rekwiżiti tal-liġi dwar l-
ikel, l-individwi li joperaw dawn in-negozji tal-ikel għandhom ikunu operaturi ta' negozji tal-
ikel, u b'hekk għandhom ikunu obbligati li jinnotifikaw lill-awtoritajiet sabiex jiġu reġistrati. 

                                               
1 http://www.countrymarkets.ie/

2 ĠU L31, 1.02.2002 p.1.
3 ĠU L139, 30.04.2004 p.1.
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Eżami ta' din il-petizzjoni fid-dawl tal-liġi tal-Unjoni li tista' tkun applikabbli għas-
sitwazzjoni deskritta ma twassalx lill-Kummissjoni biex tqis li l-Awtoritajiet Irlandiżi huma 
żbaljati, f'dan il-waqt.


