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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 1069/2010, ingediend door Emer Duffy (Ierse nationaliteit), 
namens Country Markets Ltd, over de vermeende "overdreven
tenuitvoerlegging" van Verordening (EG) nr. 852/2004 door de Ierse 
autoriteiten gezien hun eis dat alle leden van Country Markets Ltd zich 
moeten laten registreren als exploitant van een levensmiddelenbedrijf

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indienster, landelijk voorzitster van Country Markets Ltd, beklaagt zich over de "overdreven
tenuitvoerlegging" van Verordening (EG) nr. 852/2004 inzake levensmiddelenhygiëne door 
de Ierse Health Safety Executive. Volgens indienster zijn de leden van Country Markets Ltd 
op grond van deze verordening verzocht om zich te laten registreren als exploitanten van 
levensmiddelenbedrijven. Zij is van mening dat een dergelijk verzoek voorbijgaat aan artikel 
13, lid 3, van de verordening, dat ruimte biedt voor een "flexibele" aanpak ter bescherming 
van traditionele methoden van levensmiddelenproductie. Indienster licht toe dat de leden van 
Country Markets kleine producenten zijn, die lokale producten van de boerderij rechtstreeks 
op plaatselijke markten verkopen, en niet gelijkgesteld kunnen worden met de plaatselijke 
levensmiddelendetailhandel of restaurants. Verder voert zij aan dat de leden van Country 
Markets Ltd zich al hebben verbonden aan een richtsnoer voor goede levensmiddelenhygiëne, 
dat in overleg met de Ierse voedselveiligheidsautoriteiten is opgesteld overeenkomstig het 
bepaalde in Verordening (EG) nr. 852/2004. Indienster verzoekt het Europees Parlement zich 
over deze zaak te buigen.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 15 december 2010. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).
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3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 29 maart 2011

"Country Markets Ltd is een Ierse coöperatie die beoogt verse tuin- en landbouwproducten, 
zelfgemaakte levensmiddelen en traditionele ambachtelijke producten op coöperatieve wijze 
op de markt te brengen. De producten worden vervaardigd met gebruikmaking van de 
natuurlijke hulpbronnen waarover de coöperatieleden beschikken. De leden verkopen hun 
producten op de plaatselijke markten. Leden van Country Markets zijn door de Ierse Health 
Safety Executive (HSE) verzocht zich als "levensmiddelenbedrijf" te laten registreren. 
Country Markets Ltd is het niet eens met een registratie van dien aard.

Opmerkingen van de Commissie

In Verordening (EG) nr. 178/2002 van het Europees Parlement en de Raad1 van 29 januari 
2002 tot vaststelling van de algemene beginselen en voorschriften van de 
levensmiddelenwetgeving, tot oprichting van een Europese Autoriteit voor voedselveiligheid 
en tot vaststelling van procedures voor voedselveiligheidsaangelegenheden (hierna te noemen 
"de algemene levensmiddelenwetgeving") wordt in artikel 3 onder punt 2,
"levensmiddelenbedrijf" gedefinieerd als "onderneming, zowel publiek- als privaatrechtelijk, 
die al dan niet met winstoogmerk actief is in enig stadium van de productie, verwerking en 
distributie van levensmiddelen".
Daarnaast wordt in artikel 3 onder punt 3 van dezelfde verordening een "exploitant van een 
levensmiddelenbedrijf" gedefinieerd als "natuurlijke persoon of rechtspersoon die 
verantwoordelijk is voor de naleving van de in de levensmiddelenwetgeving vastgestelde 
voorschriften in het levensmiddelenbedrijf waarover hij de leiding heeft".

Punt 3.8 van de leidraad voor de toepassing van een aantal bepalingen van Verordening (EG) 
nr. 852/20042 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 inzake 
levensmiddelenhygiëne (zie 
http://ec.europa.eu/food/food/biosafety/hygienelegislation/guidance_doc_852-2004_en.pdf)
heeft betrekking op het incidenteel hanteren, bereiden, opslaan en serveren van 
levensmiddelen door particulieren.

In de leidraad wordt het volgende bepaald: "Handelingen zoals het incidenteel hanteren, 
bereiden, opslaan en serveren van levensmiddelen door particulieren bij gelegenheden als 
kerk-, school- of dorpsbazaars vallen buiten het toepassingsgebied van de verordening. Dit 
wordt verduidelijkt in overweging 9 van Verordening (EG) nr. 852/2004. Volgens de tweede 
zin zijn "communautaire voorschriften alleen van toepassing op ondernemingen, hetgeen een 
bepaalde continuïteit van de activiteiten en een bepaalde organisatiegraad veronderstelt."

De term 'onderneming' maakt deel uit van de definitie van 'levensmiddelenbedrijf'
(overeenkomstig artikel 3, lid 2, van de algemene levensmiddelenwetgeving is een 
"levensmiddelenbedrijf" namelijk een "onderneming"). Personen die slechts af en toe en op 
kleine schaal levensmiddelen hanteren, bereiden, opslaan of serveren (bv. kerk-, school- of 
dorpsbazaar, liefdadige organisaties die op incidentele basis eten laten bereiden door 
vrijwilligers) worden niet als "onderneming" beschouwd en hoeven dus niet aan de vereisten 
van de communautaire hygiënewetgeving te voldoen.
                                               
1 PB L 31 van 1.2.2002, blz. 1.
2 PB L 139 van 30.4.2004, blz. 1.
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Het is de Commissie niet bekend dat een Ierse wet bestaat die een registratieprocedure in elk 
geval verplicht stelt voor het incidenteel hanteren, bereiden opslaan en serveren door 
particulieren.

Conclusie

De Commissie zal bij de Ierse autoriteiten informeren of een dergelijke wet van kracht is. In 
dit geval moeten de Commissie en de andere lidstaten volgens de procedures van Richtlijn 
98/34/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 juni 1998 betreffende een 
informatieprocedure op het gebied van normen en technische voorschriften, alsook volgens de 
in de regels betreffende de diensten van de informatiemaatschappij voorziene procedures 
worden geïnformeerd over de nationale regelgeving.

4. Aanvullend antwoord van de Commissie, ontvangen op 16 december 2011 (REV)

Op 9 november 2011 heeft de Commissie aanvullende informatie ontvangen van de Ierse 
Food Safety Authority. 

Volgens de website1 is indienster een coöperatie die voornamelijk beoogt het inkomen van
particuliere huishoudens en boerenbedrijven te verhogen. Indienster heeft meer dan 35 
afdelingen die meer dan 60 wekelijkse markten exploiteren. De Commissie heeft begrepen dat 
alleen personen die lid zijn van deze coöperatie hun producten mogen verkopen op een markt 
van indienster. Alle producten die op een markt worden verkocht, krijgen een 
identificatienummer waarmee het individuele lid getraceerd kan worden.

De Commissie deelt de visie van de Ierse instanties voor levensmiddelencontrole dat de 
personen die producten op deze markten verkopen een levensmiddelenbedrijf exploiteren in 
de zin van artikel 3, lid 2, van Verordening (EG) 178/20022 aangezien de bedrijfjes
ondernemingen zijn, niet incidenteel zijn, georganiseerd zijn en op continue basis actief zijn.

Bovendien zijn deze personen "de natuurlijke persoon of rechtspersoon die verantwoordelijk 
is voor de naleving van de in de levensmiddelenwetgeving vastgestelde voorschriften in het 
levensmiddelenbedrijf waarover hij de leiding heeft."

De Commissie onderkent dat enkele personen slechts zeer incidenteel levensmiddelen 
verkopen, maar zij concludeert op basis van onderzoek door de Ierse autoriteiten dat de 
meeste personen op continue basis actief zijn.

De bereiding en verkoop van voedsel in marktkramen of vanuit woningen van particulieren 
wordt erkend in de levensmiddelenwetgeving van de EU, en wordt bestreken door hoofdstuk 
III van Bijlage II van Verordening (EG) nr. 852/20043.

De Commissie onderschrijft de standpunten van de bevoegde Ierse autoriteiten: wanneer de 
                                               
1 http://www.countrymarkets.ie/

2 PB L 31 van 1.2.2002, blz. 1.
3 PB L 139 van 30.4.2004, blz. 1.
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coöperatie geen verantwoordelijkheid op zich neemt om te garanderen dat wordt voldaan aan 
de eisen van de levensmiddelenwetgeving, vloeit daaruit logisch voort dat de personen die 
deze levensmiddelenbedrijven exploiteren zelfstandige levensmiddelenexploitanten zijn. 
Daarmee zijn zij verplicht dit te melden aan de autoriteiten zodat zij geregistreerd kunnen 
worden.

Conclusie

De Commissie heeft dit verzoekschrift geanalyseerd aan de hand van de op bovenstaande 
situatie toepasselijke Uniewetgeving, en heeft op dit moment niet kunnen vaststellen dat de
Ierse autoriteiten verkeerd gehandeld hebben."


