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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Verzoekschrift 581/2005, ingediend door Marco Bianco (Italiaanse nationaliteit), over 
het feit dat de plaatselijke Italiaanse overheid een in Duitsland behaald vakcertificaat 
voor de handel in voedsel niet erkent

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener verzoekt de EU met klem actie te ondernemen om ervoor te zorgen dat Italië zich 
houdt aan de EU-wet inzake wettelijke, beroepsmatige en hygiënische verplichtingen voor het 
uitvoeren van activiteiten met betrekking tot voedsel, zoals vastgelegd in de EG-
Verordeningen 853/2004 en 854/2004 en in Richtlijn 2004/41/EG. Hij beweert dat de 
Italiaanse kamer van koophandel van Cuneo het Duitse certificaat (“Gesundheitpass” of “Rote 
Karte”) voor de oprichting van een levensmiddelenbedrijf niet erkent en zodoende inbreuk 
pleegt op de EG-regels op dit gebied.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 28 mei 2005. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
192, lid 4 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 3 februari 2006

Indiener klaagt erover dat de Italiaanse kamer van koophandel van Cuneo de Duitse 
certificaten “Gesundheitspass” en “Rote Karte” weigert te erkennen als geldige certificaten 
voor de oprichting van een levensmiddelenbedrijf in Italië.

De Verordeningen (EG) nr. 852/2004 en 853/2004, die vanaf 1 januari 2006 van kracht 
worden, leggen de algemene communautaire bepalingen vast met betrekking tot de 
hygiënische voorschriften voor levensmiddelen, alsook de specifieke voorschriften voor 
levensmiddelen van dierlijke oorsprong. Het onderzoek van het door indiener overgemaakt 
dossier toont aan dat zijn handelsactiviteiten met betrekking tot wijn en levensmiddelen onder 
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het toepassingsgebied van beide voornoemde verordeningen vallen.

De hierboven vermelde verordeningen bepalen dat de registratie, of zelfs – wanneer het gaat 
om levensmiddelen van dierlijke oorsprong – de erkenning van bedrijven van de 
levensmiddelensector door de bevoegde autoriteiten van de lidstaat, waar de desbetreffende 
bedrijven zijn gevestigd, moet gebeuren. De bereide en bewerkte levensmiddelen in bedrijven 
die volgens de voorschriften zijn geregistreerd/erkend, genieten van rechtswege van het vrij 
verkeer binnen de Europese Unie.

Uit het dossier van indiener is echter niet duidelijk of de zaak die hij in Italië wenst te openen, 
de noodzakelijke erkenning heeft gekregen. De Commissiediensten zijn bijgevolg 
voornemens met indiener contact op te nemen.

De Commissie zal de Commissie verzoekschriften van het Europees Parlement op de hoogte 
houden van de verdere ontwikkelingen in dit dossier.

4. Aanvullend antwoord van de Commissie, ontvangen op 12 mei 2006

De Commissie weet niet welk soort document de Italiaanse kamer van koophandel nodig 
heeft.

De registratie heeft als doel ervoor te zorgen dat de bevoegde autoriteiten van de betrokken 
lidstaten weten waar de exploitant van een levensmiddelenbedrijf zijn activiteiten uitvoert, 
met het oog op eventuele officiële controles. Zoals artikel 31 van Verordening (EG) nr.
882/2004 het voorschrijft, hebben de lidstaten nationale registratieprocedures opgesteld. 

Verder eist de communautaire wetgeving van bedrijven die bepaalde levensmiddelen van 
dierlijke oorsprong behandelen dat ze erkend zijn vóór ze die levensmiddelen op de markt 
kunnen brengen. 

De Commissie zal de Commissie verzoekschriften van het Europees Parlement op de hoogte 
houden van de verdere ontwikkelingen in dit dossier.

5. Aanvullend antwoord van de Commissie, ontvangen op 12 december 2006

Indiener klaagt erover dat de Italiaanse kamer van koophandel van Cuneo de Duitse 
certificaten “Gesundheitspass” en “Rote Karte” weigert te erkennen als geldige certificaten 
voor de oprichting van een levensmiddelenbedrijf in Italië.

De Commissie heeft in mei 2006 een antwoord gericht aan de Commissie verzoekschriften, 
maar die vond dit antwoord ontoereikend. De Commissie verzoekschriften heeft de 
Commissie verzocht contact op te nemen met de indiener.

Noch het soort documenten dat de Italiaanse kamer van koophandel verlangt, noch het soort 
producten (van dierlijke of plantaardige oorsprong, verse producten, ...) die de indiener wenst 
te verkopen, noch het soort bedrijf dat hij wenst op te richten werden meegedeeld aan de 
Commissie. Deze heeft dan ook op 20 juli jl. een brief gestuurd aan de indiener om 
verduidelijking te vragen over zijn activiteiten en de moeilijkheden waarmee hij te kampen 
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kreeg. De diensten van de Commissie hebben nog steeds geen antwoord ontvangen.
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