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KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE

A Marco Bianco, olasz állampolgár által benyújtott 581/2005. számú petíció egy 
Németországban kiadott élelmiszeripari szakmai alkalmassági bizonyítvány olasz helyi 
hatóságok által történő el nem ismeréséről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója kéri az Európai Uniót, hogy sürgősen lépjen fel annak biztosítása 
érdekében, hogy alkalmazni lehessen Olaszországban az európai jogszabályokat az 
élelmiszerekkel kapcsolatos tevékenységek gyakorlásához szükséges jogi, szakmai és 
egészségügyi elvárások terén, például a 853/2004/EK és a 854/2004/EK rendeletet, továbbá a 
2004/41/EK irányelvet. Állítása szerint a cuneói Olasz Kereskedelmi Kamara nem volt 
hajlandó elismerni egy élelmiszeripari vállalkozás létesítését engedélyező német 
bizonyítványt („Gesundheitpass” vagy „Rote Karte”), megsértve ezzel a vonatkozó európai 
szabályozást. 

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2005. október. 28. Felkérik a Bizottságot, hogy (az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint) nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottság válaszának dátuma: 2006. február 3.

A petíció benyújtója szerint a cuneói Olasz Kereskedelmi Kamara nem hajlandó elismerni a 
német „Gesundheitpasst” vagy „Rote Kartét”, mint érvényes bizonyítványt egy 
élelmiszerkereskedelmi létesítmény megnyitására Olaszországban.

A 2006. január 1-én hatályba lépő 852/2004/EK és 853/2004/EK rendelet meghatározza az 
élelmiszerhigiéniára vonatkozó általános közösségi szabályokat és az állati eredetű 
élelmiszerekre vonatkozó különös szabályokat. A petíció benyújtója által átadott 
dokumentumok szerint bor- és élelmiszerkereskedelmi tevékenysége e két rendelet hatálya alá 
tartozik.
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A hivatkozott rendeletek előírják, hogy az élelmiszeripari létesítményeket regisztrálni kell, 
állati eredetű élelmiszerek esetében pedig esetenként jóvá kell hagyatni a kérdéses létesítmény 
helye szerinti tagállam illetékes hatóságaival. A megfelelően regisztrált/jóváhagyott 
létesítményekben készített és feldolgozott termékek teljes joggal vesznek részt az Európai 
Unión belüli szabad kereskedelemben.

A petíció benyújtója által átadott dokumentumokból nem derül ki egyértelműen, hogy az 
általa Olaszországban megnyitni kívánt létesítmény nem kapta-e meg a szükséges 
jóváhagyást. A Bizottság szolgálatai ezért fel fogják venni vele a kapcsolatot.

A Bizottság nem mulasztja el tájékoztatni az Európai Parlament Petíciós Bizottságát az eset 
vizsgálata során jelentkező fejleményekről.

4. A Bizottság válaszának dátuma: 2006. május 12.

A Bizottság nem ismeri az Olasz Kereskedelmi Kamara által kért dokumentumfajtát.

A regisztráció célja, hogy az érintett tagállam illetékes hatóságai ismerjék az élelmiszeripari 
létesítmény helyét és tevékenységét, hogy adott esetben hivatalos ellenőrzéseket 
végezhessenek. A regisztrációs eljárást a 882/2004/EK rendelet 31. cikke szerint a tagállamok 
nemzeti szinten alakítják ki.

A közösség jogszabályok szerint egyébként az egyes állati eredetű élelmiszereket feldolgozó 
létesítményeket jóvá kell hagyni, hogy az adott élelmiszereket forgalmazni lehessen.

A Bizottság nem mulasztja el tájékoztatni az Európai Parlament Petíciós Bizottságát az eset 
vizsgálata során jelentkező fejleményekről.

5. A Bizottság válaszának dátuma: 2006. december 12.

A petíció benyújtója szerint a cuneói Olasz Kereskedelmi Kamara nem hajlandó elismerni a 
német „Gesundheitpasst” vagy „Rote Kartét”, mint érvényes bizonyítványt egy 
élelmiszerkereskedelmi létesítmény megnyitására Olaszországban. 

A Bizottság 2006 májusában válaszolt a Petíciós Bizottságnak, amely nem volt teljes 
mértékben elégedett azzal, ezért kérte, hogy az vegye fel a kapcsolatot a petíció benyújtójával.

Azonban nem hozták a Bizottság tudomására sem azt, hogy az Olasz Kereskedelmi Kamara 
milyen dokumentumot kér, sem azt, hogy a petíció benyújtója milyen termékeket (állati vagy 
növényi eredetű, friss stb.) kíván árusítani, sőt azt sem, hogy milyen fajta létesítményt kíván 
nyitni.  A Bizottság ezért múlt év július 20-án levelet küldött a petíció benyújtójának, 
amelyben kérte ez utóbbi tevékenységének pontosítását és problémái részletezését. Eddig 
semmilyen válasz nem érkezett a Bizottság szolgálataihoz.
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