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Dotyczy: Petycji 1069/2010, którą złożyła Emer Duffy (Irlandia) w imieniu Country 
Markets Ltd., w sprawie „zbyt gorliwego” wdrażania rozporządzenia WE nr 
852/2004 przez władze irlandzkie w związku z ich żądaniem, by wszyscy 
członkowie Country Markets Ltd. zarejestrowali się jako przedsiębiorstwa 
sektora spożywczego

1. Streszczenie petycji

Składająca petycję, krajowa przewodnicząca Country Markets Ltd., informuje o zbyt 
gorliwym wdrażaniu rozporządzenia (WE) nr 852/2004 w sprawie higieny środków 
spożywczych przez irlandzki Urząd Wykonawczy ds. Ochrony Zdrowia. Według składającej
petycję od członków Country Markets Ltd. zażądano, by zgodnie z przedmiotowym 
rozporządzeniem zarejestrowali się jako przedsiębiorstwa sektora spożywczego. Uważa ona, 
że wniosek ten nie uwzględnia art. 13 ust. 3 rozporządzenia, w którym dopuszcza się 
„elastyczne” podejście do ochrony tradycyjnych metod produkcji żywności. Składająca 
petycję wyjaśnia, że członkowie Country Markets Ltd. to drobni producenci, którzy sprzedają 
produkty pochodzące z lokalnych gospodarstw rolnych bezpośrednio na rynkach lokalnych. 
Nie można ich porównywać z lokalnymi detalicznymi sklepami spożywczymi czy z 
lokalnymi restauracjami. Utrzymuje ona też, że członkowie Country Markets Ltd. zapoznali 
się już z Przewodnikiem w zakresie dobrych praktyk w dziedzinie higieny, który został 
sporządzony we współpracy z irlandzkim Urzędem ds. Bezpieczeństwa Żywności zgodnie z 
przepisami rozporządzenia nr 852/2004. Składająca petycję zwraca się do Parlamentu 
Europejskiego o zbadanie tej sprawy.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 15 grudnia 2010 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).
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3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 29 marca 2011 r.

Country Markets Ltd. jest irlandzką spółdzielnią, której celem jest wprowadzanie na rynek, za 
pomocą środków właściwych dla spółdzielni, świeżych produktów pochodzących z własnych 
gospodarstw lub ogrodów oraz produktów tradycyjnego rzemiosła, z wykorzystaniem 
naturalnych zasobów członków spółdzielni. Członkowie spółdzielni sprzedają produkty 
pochodzące z własnych gospodarstw na lokalnych rynkach.  Członkowie Country Markets 
zostali wezwani przez Urząd Wykonawczy ds. Ochrony Zdrowia do zarejestrowania się jako 
przedsiębiorstwa sektora spożywczego. Country Markets Ltd nie zgadza się na to, by jej 
członkowie zostali zarejestrowani jako przedsiębiorstwa działające na rynku spożywczym. 

Uwagi Komisji 

W rozporządzeniu (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady1 z dnia 29 stycznia 
2002 r. ustanawiającym ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującym 
Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającym procedury w zakresie 
bezpieczeństwa żywności (zwanym dalej „ogólnym prawem żywnościowym”) zdefiniowano 
w art. 3 pkt 2 „przedsiębiorstwo spożywcze” jako przedsiębiorstwo publiczne lub prywatne, 
typu non-profit lub nie, prowadzące jakąkolwiek działalność związaną z jakimkolwiek etapem 
produkcji, przetwarzania i dystrybucji żywności. 
Ponadto w art. 3 pkt 3 tego samego rozporządzenia „podmiot działający na rynku 
spożywczym" definiuje się jako „osoby fizyczne lub prawne odpowiedzialne za spełnienie 
wymogów prawa żywnościowego w przedsiębiorstwie spożywczym pozostającym pod ich 
kontrolą”.

Punkt 3.8 wytycznych dotyczących wykonania niektórych przepisów rozporządzenia (WE) 
nr 852/20042 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny 
środków spożywczych 
(http://ec.europa.eu/food/food/biosafety/hygienelegislation/guidance_doc_852-2004_pl.pdf) 
odnosi się do sporadycznej obróbki, przygotowywania, przechowywania i podawania 
żywności przez osoby prywatne.

W wytycznych stwierdza się, że „Działania takie jak sporadyczna obróbka, przygotowywanie, 
przechowywanie i podawanie żywności przez osoby prywatne podczas wydarzeń w rodzaju 
kiermaszy kościelnych, szkolnych lub wiejskich nie są objęte zakresem rozporządzenia. Jest 
to jasno określone w motywie 9 rozporządzenia (WE) nr 852/2004. W drugim zdaniu 
stwierdza się, co następuje: Przepisy wspólnotowe powinny mieć zastosowanie tylko do 
przedsiębiorstw zakładających pewną ciągłość działalności i pewien stopień organizacji.

Termin „przedsiębiorstwo” zawiera się w definicji „przedsiębiorstwa spożywczego” (zgodnie 
z art. 3 ust. 2 ogólnego prawa żywnościowego „przedsiębiorstwo spożywcze” musi być 
„przedsiębiorstwem”). Osoba dokonująca obróbki żywności lub przygotowująca, 
przechowująca bądź podająca ją sporadycznie i na małą skalę (np. na kiermaszach 
kościelnych, szkolnych lub wiejskich bądź w innych sytuacjach, np. podczas wydarzeń o 
                                               
1 Dz.U. L 31 z 1.2.2002, s. 1.
2 Dz.U. L 139 z 30.4.2004, s. 1.
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charakterze charytatywnym z udziałem wolontariuszy, gdzie żywność jest przygotowywana 
jednorazowo) nie może być uważana za „przedsiębiorstwo”, a zatem nie podlega wymogom 
ustawodawstwa Unii dotyczącego higieny”.

Komisja nie ma informacji na temat tego, czy prawo irlandzkie nakłada obowiązek rejestracji 
w przypadku sporadycznej obróbki, przygotowywania, przechowywania i podawania 
żywności przez osoby prywatne.
Wniosek

Komisja zbada we współpracy z władzami Irlandii, czy obowiązują tego rodzaju przepisy. W 
takim przypadku ustawodawstwo krajowe powinno być zgłaszane Komisji i pozostałym 
państwom członkowskim zgodnie z procedurami przewidzianymi w dyrektywie 98/34/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 czerwca 1998 r. ustanawiającej procedurę 
udzielania informacji w zakresie norm i przepisów technicznych oraz na mocy zasad 
dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego.

4. Dodatkowa odpowiedź Komisji otrzymana dnia 16 grudnia 2011 r. (REV)

Dnia 9 listopada 2011 r. Komisja otrzymała dodatkowe informacje od irlandzkiego urzędu do 
spraw bezpieczeństwa żywności. 

Zgodnie z informacjami zawartymi na stronie internetowej1 przedsiębiorstwo składające 
petycję jest spółdzielnią, której głównym celem jest zwiększenie dochodu z działalności 
domowej i rolnej. Przedsiębiorstwo składające petycję posiada ponad 35 oddziałów, które 
działają na ponad 60 cotygodniowych targach.  Komisja rozumie, że jedynie osoby będące 
członkami tej spółdzielni mogą sprzedawać swoje produkty na jej targach.     Produkty 
sprzedawane na każdym targu są oznaczone numerem, za pomocą którego możliwa jest ich 
identyfikacja i przypisanie do poszczególnych członków.

Komisja podziela opinie organów kontroli żywności w Irlandii, że podmioty sprzedające na 
tych targach działają jako przedsiębiorstwa spożywcze w rozumieniu art. 3 ust. 2 
rozporządzenia (WE) nr 178/20022, ponieważ działalność ta jest działalnością przedsiębiorczą, 
nie ma charakteru sporadycznego, lecz zorganizowany i ciągły.  

Ponadto podmioty te są „osobami fizycznymi lub prawnymi odpowiedzialnymi za spełnienie 
wymogów prawa żywnościowego w przedsiębiorstwie spożywczym pozostającym pod ich 
kontrolą”;  

Komisja przyznaje, że niektóre z tych podmiotów mogą jedynie bardzo sporadycznie 
zajmować się sprzedażą żywności, ale wyniki przeprowadzonych przez władze irlandzkie 
dochodzeń pozwalają wnioskować Komisji, że działalność większości z nich ma charakter 
ciągły.

Przygotowanie i sprzedaż żywności na straganach lub w prywatnych domach mieszkalnych 

                                               
1 http://www.countrymarkets.ie/
2 Dz.U. L31 z 1.2.2002, s. 1.



PE462.670v02-00 4/4 CM\887597PL.doc

PL

jest uznawane w prawie żywnościowym UE i szczegółowo określone w rozdziale III 
załącznika II do rozporządzenia (WE) 852/20041.

Komisja zgadza się ze stanowiskiem właściwych organów irlandzkich, że jeśli spółdzielnia nie 
ponosi odpowiedzialności za zapewnienie, że wymogi prawa żywnościowego są spełnione, 
wówczas logicznym następstwem jest fakt, że podmioty będące przedsiębiorstwami sektora 
spożywczego muszą działać jako niezależne podmioty sektora spożywczego i jako takie są 
zobowiązane do powiadomienia władz w celu dokonania rejestracji. 

Wniosek

Analiza przedmiotowej petycji w świetle przepisów Unii, które mogłyby mieć zastosowanie 
do opisanej sytuacji, na obecnym etapie nie pozwala Komisji na stwierdzenie jakiegokolwiek 
przewinienia popełnionego przez władze irlandzkie.

                                               
1 Dz.U. L139 z 30.4.2004, s. 1.


