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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Αναφορά 0581/2005, του Marco Bianco, ιταλικής ιθαγένειας, σχετικά με την παράλειψη 
των ιταλικών αρχών να αναγνωρίσουν πιστοποιητικό επαγγελματικής ικανότητας 
αναφορικά με το εμπόριο τροφίμων το οποίο χορηγήθηκε στη Γερμανία

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων ζητεί τη λήψη επειγόντων μέτρων από την ΕΕ, προκειμένου να διασφαλίσει την 
εφαρμοσιμότητα, στην Ιταλία, της ευρωπαϊκής νομοθεσίας σχετικά με τις νομικές, 
επαγγελματικές και υγειονομικές απαιτήσεις για την άσκηση δραστηριοτήτων που 
συνδέονται με τα τρόφιμα όπως ορίζεται στους κανονισμούς της ΕΕ 853/2004 και 854/2004, 
καθώς και στην οδηγία 2004/41/ΕΚ. Ισχυρίζεται ότι το ιταλικό εμπορικό επιμελητήριο του 
Κούνεο δεν δέχθηκε την εγκυρότητα του γερμανικού πιστοποιητικού («Gesundheitpass» ή 
«Rote Karte»), το οποίο επιτρέπει την ίδρυση εταιρείας τροφίμων, παραβιάζοντας συνεπώς 
του κανόνες της ΕΕ σχετικά με αυτό το θέμα.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 28 Οκτωβρίου 2005. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 3 Φεβρουαρίου 2006.

Ο αναφέρων καταγγέλλει ότι το ιταλικό Εμπορικό Επιμελητήριο του Κούνεο αρνείται να 
αναγνωρίσει τα γερμανικά πιστοποιητικά «Gesundheitpass» και «rote Karte» ως έγκυρα για 
την ίδρυση εταιρείας διανομής ειδών διατροφής στην Ιταλία.

Οι κανονισμοί (ΕΚ) αριθ. 852/2004 και αριθ. 853/2004, οι οποίοι θα τεθούν σε ισχύ την 1η 
Ιανουαρίου του 2006, καθορίζουν τους γενικούς κοινοτικούς κανόνες που σχετίζονται με την 
υγιεινή των ειδών διατροφής και τους ειδικούς κανόνες που εφαρμόζονται για τα τρόφιμα 
ζωικής προέλευσης. Από την εξέταση του φακέλου που κατέθεσε ο αναφέρων προκύπτει ότι 
οι δραστηριότητές του στο εμπόριο κρασιού και ειδών διατροφής εμπίπτουν στο πεδίο 
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εφαρμογής αυτών των δύο κανονισμών.

Οι προαναφερθέντες κανονισμοί επιβάλλουν την εγγραφή των εταιρειών του τομέα τροφίμων 
και μάλιστα ορισμένες φορές, όταν πρόκειται για είδη διατροφής ζωικής προέλευσης, ακόμη 
και την έγκριση των εν λόγω εταιρειών από τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους στο οποίο 
βρίσκονται εγκατεστημένες. Τα προϊόντα που παρασκευάζονται και μεταποιούνται σε 
εγκαταστάσεις καταλλήλως εγγεγραμμένες/εγκεκριμένες απολαμβάνουν πλήρως το δικαίωμα 
της ελεύθερης κυκλοφορίας στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Δεν προκύπτει σαφώς από τον φάκελο που κατέθεσε ο αναφέρων κατά πόσον η εταιρεία που 
επιθυμεί να ιδρύσει στην Ιταλία δεν έχει λάβει την απαραίτητη έγκριση. Οι υπηρεσίες της 
Επιτροπής θα έλθουν, επομένως, σε επαφή μαζί του.

Η Επιτροπή δεν θα παραλείψει να ενημερώσει την Επιτροπή Αναφορών του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου για την εξέλιξη αυτής της υπόθεσης.

4. Συμπληρωματική απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 12 Μαΐου 2006.

Η Επιτροπή δεν γνωρίζει τον τύπο του εγγράφου που απαιτεί το ιταλικό εμπορικό 
επιμελητήριο.

Σκοπός της εγγραφής είναι να παρέχει τη δυνατότητα στις αρμόδιες αρχές του 
ενδιαφερόμενου κράτους μέλους να γνωρίζουν τον τόπο όπου βρίσκεται ο επιχειρηματίας του 
τομέα τροφίμων και οι δραστηριότητές του, προκειμένου να ασκήσουν ενδεχομένως επίσημο 
έλεγχο. Οι διαδικασίες εγγραφής θεσπίζονται από τα κράτη μέλη σε εθνικό επίπεδο, όπως 
καθορίζει το άρθρο 31 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 882/2004.

Επίσης, η κοινοτική νομοθεσία επιβάλλει να είναι εγκεκριμένες οι εγκαταστάσεις στις οποίες 
γίνεται η επεξεργασία ορισμένων προϊόντων ζωικής προέλευσης για να μπορούν τα προϊόντα 
αυτά να διοχετευθούν στην αγορά.

Η Επιτροπή δεν θα παραλείψει να ενημερώσει την Επιτροπή Αναφορών του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου για τη συνέχεια αυτής της υπόθεσης.

5. Συμπληρωματική απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 12 Δεκεμβρίου 2006.

Ο αναφέρων καταγγέλλει ότι το ιταλικό Εμπορικό Επιμελητήριο του Κούνεο αρνείται να 
αναγνωρίσει τα γερμανικά πιστοποιητικά «Gesundheitpass» και «rote Karte» ως έγκυρα για 
την ίδρυση εταιρείας διανομής ειδών διατροφής στην Ιταλία. 

Η Επιτροπή απέστειλε απάντηση στην Επιτροπή Αναφορών τον Μάιο του 2006, η οποία δεν
ικανοποίησε πλήρως την εν λόγω επιτροπή, η οποία, ως εκ τούτου, ζήτησε να έλθει σε επαφή
με τον αναφέροντα.

Ο τύπος των εγγράφων που απαιτούνται από το ιταλικό εμπορικό επιμελητήριο, καθώς και ο
τύπος προϊόντων (ζωικής προέλευσης, φυτικής προέλευσης, φρέσκα προϊόντα κ.λπ.) που ο
αναφέρων επιθυμεί να εμπορευτεί, ή ακόμη ο τύπος εταιρείας που επιθυμεί να ιδρύσει δεν 
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έχουν γίνει γνωστά στην Επιτροπή, η οποία απέστειλε επιστολή στις 20 Ιουλίου 2006 στον
αναφέροντα, ζητώντας διευκρινίσεις σχετικά με τις δραστηριότητές του και τις δυσκολίες που 
αντιμετώπισε. Οι υπηρεσίες της Επιτροπής δεν έχουν λάβει έως σήμερα καμία απάντηση.
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