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Comisia pentru petiţii

16.12.2011

COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiţia nr. 1069/2010, adresată de Emer Duffy, de cetăţenie irlandeză, în 
numele companiei „Country Markets Ltd”, privind presupusa „aplicare 
excesivă” de către autorităţile irlandeze a Regulamentului (CE) nr. 852/2004 
în legătură cu solicitarea acestora ca toţi asociaţii companiei „Country 
Markets ltd” să se înregistreze ca operatori în sectorul alimentar

1. Rezumatul petiţiei

Petiţionara, preşedintele naţional al companiei „Country Markets ltd”, denunţă „aplicarea 
excesivă”, de către Organul executiv privind protecţia şi siguranţa muncii din Irlanda, a 
Regulamentului (CE) nr. 852/2004 privind igiena produselor alimentare. Conform 
petiţionarei, asociaţilor companiei „Country Markets ltd” li s-a solicitat, în conformitate cu 
regulamentul, să se înregistreze ca operatori în sectorul alimentar. Aceasta consideră că o 
astfel de cerere încalcă articolul 13 alineatul (3) din regulament, care permite o abordare 
„flexibilă” pentru a proteja metodele tradiţionale de producţie a alimentelor. Petiţionara 
explică faptul că asociaţii companiei „Country Markets ltd” sunt mici producători care vând 
produse agricole locale direct pe pieţele locale şi nu pot fi comparaţi cu magazinele 
alimentare locale de vânzare cu amănuntul sau cu restaurantele locale. Aceasta susţine de 
asemenea că asociaţii companiei „Country Markets ltd” au semnat deja un Ghid de bune 
practici privind igiena elaborat în colaborare cu Autorităţile pentru Siguranţa Alimentară din 
Irlanda, în conformitate cu dispoziţiile Regulamentului (CE) nr. 852/2004. Petiţionara solicită 
Parlamentului European să intervină în această chestiune.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 15 decembrie 2010. Comisia a fost invitată să furnizeze informaţii 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].
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3. Răspunsul Comisiei, primit la 29 martie 2011

„Country Market Ltd” este o societate cooperativă irlandeză care vizează comercializarea, 
prin mijloace cooperative, de produse agricole, de grădină şi preparate în casă proaspete şi de 
obiecte de artizanat tradiţionale, folosind resursele naturale ale membrilor săi. Membrii îşi 
vând produsele preparate în casă în pieţele locale. Organul executiv privind protecţia şi 
siguranţa muncii din Irlanda le-a solicitat membrilor „Country Market” să se înregistreze ca 
„întreprinderi cu profil alimentar”. Societatea „Country Market” nu este de acord ca membrii 
săi să se înregistreze ca întreprinderi cu profil alimentar.

Observaţiile Comisiei

Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European şi al Consiliului 1‘din 
29 ianuarie 2002 de stabilire a principiilor şi a cerinţelor generale ale legislaţiei alimentare, de 
instituire a Autorităţii Europene pentru Siguranţa Alimentară şi de stabilire a procedurilor în 
domeniul siguranţei produselor alimentare (denumit în continuare „legislaţia generală în 
domeniul alimentar”) defineşte „întreprinderea cu profil alimentar”, la articolul 3 alineatul (2), 
ca „orice întreprindere, indiferent dacă are sau nu drept scop obţinerea de profit şi indiferent 
dacă este publică sau privată, care desfăşoară oricare dintre activităţile legate de orice etapă de 
producţie, prelucrare şi distribuţie a produselor alimentare.”
Mai mult, la articolul 3 alineatul (3) din acelaşi regulament, „operatorul în sectorul alimentar” 
este definit ca „persoanele fizice sau juridice care răspund de îndeplinirea cerinţelor legislaţiei 
alimentare în cadrul întreprinderii cu profil alimentar aflată sub controlul lor”.

Punctul 3.8. din Documentul orientativ cu privire la punerea în aplicare a anumitor dispoziţii 
din Regulamentul (CE) nr. 852/20042 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 
aprilie 2004 privind igiena produselor alimentare, publicat  la adresa internet 
http://ec.europa.eu/food/food/biosafety/hygienelegislation/guidance_doc_852-2004_ro.pdf, 
este dedicat manipulării, preparării, depozitării şi servirii ocazionale a produselor alimentare 
de către persoane particulare.

Orientările menţionează că „operaţiunile precum manipularea, prepararea, depozitarea şi 
servirea ocazională a alimentelor de către persoane particulare la evenimente precum târguri 
din biserici, şcoli sau cele săteşti nu sunt incluse în sfera de aplicare a regulamentului. Acest 
lucru este clarificat la considerentul 9 din Regulamentul (CE) nr. 852/2004. Cea de-a doua 
teză prevede că: «Normele comunitare nu trebuie să se aplice decât întreprinderilor, concept 
care presupune o anumită continuitate a activităţilor şi un anumit grad de organizare.»

Termenul «întreprindere» este integrat în definiţia unui «operator din sectorul alimentar» (în 
conformitate cu articolul 3 alineatul (2) din legislaţia generală în domeniul alimentar, un 
«operator din sectorul alimentar» trebuie să fie o «întreprindere»). O persoană care 
manipulează, prepară, depozitează sau serveşte produse alimentare ocazional şi pe o scară 
mică (de exemplu, un târg organizat la o biserică, o şcoală sau un târg sătesc şi în alte situaţii 
precum evenimente de caritate organizate care includ voluntari persoane fizice şi la care sunt 
preparate alimente ocazional) nu poate fi considerată o «întreprindere» şi nu face, aşadar, 
obiectul cerinţelor legislaţiei comunitare privind igiena.”
                                               
1 JO L 31, 1.2.2002, p. 1.
2 JO L 139, 30.4.2004, p. 1.
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Comisia nu a fost informată că ar exista vreo legislaţie irlandeză care să impună ca 
manipularea, prelucrarea, depozitarea şi servirea ocazională a produselor alimentare de către 
persoane particulare să urmeze măcar procedurile de înregistrare.

Concluzie

Comisia va investiga împreună cu autorităţile irlandeze dacă există în vigoare o astfel de lege. 
În acest caz, legislaţia naţională ar trebui să fie comunicată Comisiei şi celorlalte state 
membre în conformitate cu procedurile prevăzute de Directiva 98/34/CE a Parlamentului 
European şi a Consiliului din 22 iunie 1998 de stabilire a unei proceduri pentru furnizarea de 
informaţii în domeniul standardelor şi reglementărilor tehnice şi a normelor privind serviciile 
în cadrul societăţii informaţionale.

4. Răspuns suplimentar din partea Comisiei, primit la 16 decembrie 2011 (REV)

La 9 noiembrie 2011, Comisia a primit informaţii suplimentare din partea Autorităţii pentru 
siguranţa alimentară din Irlanda.

Potrivit site-ului său1, petiţionara este o cooperativă al cărei scop principal este să îşi 
consolideze venitul domestic şi agricol. Această cooperativă are peste 35 de filiale care 
operează săptămânal în peste 60 de pieţe. Comisia a ajuns la concluzia că numai acele 
persoane care sunt membre ale acestei cooperative îşi pot vinde produsele pe o piaţă a 
cooperativei. Produsul vândut pe fiecare piaţă este identificat printr-un număr care poate fi 
depistat la fiecare membru.

Comisia împărtăşeşte părerea autorităţilor de control în domeniul alimentar din Irlanda şi 
anume, că persoanele care vând pe aceste pieţe desfăşoară o activitate alimentară în sensul 
articolului 3 alineatul (2) din Regulamentul (CE) 178/20022, deoarece activităţile sunt 
întreprinderi, nu sunt ocazionale, sunt organizate şi au o continuitate a activităţii.

Mai mult, aceste persoane sunt „persoanele fizice sau juridice care răspund de îndeplinirea 
cerinţelor legislaţiei alimentare în cadrul întreprinderii cu profil alimentar aflată sub controlul 
lor”.

Comisia admite că unele dintre aceste persoane ar putea doar ocazional să vândă produse 
alimentare, dar investigaţiile desfăşurate de autorităţile irlandeze au determinat Comisia să 
concluzioneze că cele mai multe dintre ele activează în mod continuu.

Prepararea şi vânzarea de produse alimentare la chioşcurile din piaţă sau în locuinţele private 
sunt recunoscute în legislaţia în domeniul alimentar a UE şi prevăzute în mod expres în 
capitolul III din anexa II la Regulamentul (CE) 852/2004 3.

                                               
1 http://www.countrymarkets.ie/

2 JO L 31, 1.2.2002, p. 1.
3 JO L 139, 30.4.2004, p. 1.
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Comisia acceptă punctul de vedere al autorităţilor irlandeze competente, potrivit căruia, dacă 
respectiva cooperativă nu acceptă responsabilitatea de a garanta îndeplinirea cerinţelor 
prevăzute de legislaţia în domeniul alimentar, atunci în mod logic, persoanele care desfăşoară 
aceste activităţi în domeniul alimentar trebuie să fie operatori în domeniul alimentar în nume 
propriu şi, în acest fel, sunt obligate să anunţe autorităţile în vederea înregistrării.

Concluzie

Analizarea acestei petiţii din perspectiva legislaţiei Uniunii care ar putea fi aplicabilă situaţiei 
descrise nu determină Comisia să constate în acest moment nicio încălcare comisă de 
autorităţile irlandeze.


