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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Petycja 581/2005 złożona przez Marca Bianca (Włochy), w sprawie nieuznawania przez 
lokalne władze włoskie zaświadczenia potwierdzającego posiadanie predyspozycji 
zawodowych do prowadzenia działalności w zakresie obrotu artykułami żywnościowymi 
wydanego w Niemczech

1. Streszczenie petycji

Składający petycję występuje o podjęcie przez UE pilnych działań w celu zapewnienia 
stosowania we Włoszech przepisów UE dotyczących wymogów prawnych, zawodowych 
i sanitarnych w zakresie prowadzenia działalności związanej z artykułami żywnościowymi 
określonych w rozporządzeniach WE nr 853/2004 i 854/2004, jak również w dyrektywie 
2004/41/WE. Twierdzi on, że włoska izba handlowa w Cuneo nie uznała ważności 
niemieckiego zaświadczenia („Gesundheitpass”, zwanego także „Rote Karte”) 
upoważniającego do założenia przedsiębiorstwa zajmującego się obrotem artykułami 
żywnościowymi, naruszając tym samym przepisy UE obowiązujące w tej dziedzinie.

2. Dopuszczalność

Petycję uznano za dopuszczalną w dniu 28 października 2005 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana w dniu 3 lutego 2006 r.

"Składający petycję zarzuca włoskiej izbie handlowej w Cuneo, że ta ostatnia nie uznaje 
ważności jego niemieckiego zaświadczenia „Gesundheitpass”, zwanego także „Rote Karte”, 
upoważniającego do założenia przedsiębiorstwa zajmującego się obrotem artykułami 
żywnościowymi we Włoszech.

W rozporządzeniach (WE) nr 852/2004 i n 853/2004, które wejdą w życie z dniem 1 stycznia 
2006 r., ustalono wspólnotowe ogólne reguły odnoszące się do higieny środków 
spożywczych, a w szczególności reguły mające zastosowanie do środków spożywczych 
pochodzących od zwierząt. Po przeanalizowaniu dokumentacji przesłanej przez składającego 
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petycję stwierdzono, że jego działalność związana z handlem winem i środkami spożywczymi
wchodzi w zakres stosowania tych dwóch rozporządzeń.

Określone powyżej rozporządzenia przewidują obowiązek zarejestrowania, a w niektórych 
przypadkach, gdy chodzi o środki spożywcze pochodzące od zwierząt, obowiązek uzyskania 
pozwolenia przez podmioty z sektora spożywczego od właściwych władz państwa 
członkowskiego, w którym się znajdują. Produkty konfekcjonowane i wykorzystywane przez 
podmioty, które zostały odpowiednio zarejestrowane lub uzyskały odpowiednie pozwolenie, 
są w pełni objęte prawem do swobodnego przepływu w ramach Unii Europejskiej.

Na podstawie przekazanej dokumentacji nie udało się jednoznacznie stwierdzić, czy podmiot, 
który składający petycję pragnie założyć we Włoszech, uzyskał odpowiednie zezwolenie.
Dlatego też służby Komisji skontaktują się w tej sprawie ze składającym petycję.

Komisja będzie na bieżąco informować Komisję Petycji Parlamentu Europejskiego o dalszym 
przebiegu sprawy."

4. Dodatkowa odpowiedź Komisji, otrzymana w dniu 12 maja 2006 r.

"Komisji nie jest znany wymagany przez włoską izbę handlową rodzaj dokumentu.

Celem rejestracji jest dostarczenie właściwym władzom danego państwa członkowskiego 
informacji o lokalizacji i działalności przedsiębiorstwa z sektora spożywczego, aby w razie 
potrzeby miały możliwość przeprowadzania w nim urzędowych kontroli. Procedury wpisania 
do rejestru są ustalane przez państwa członkowskie na poziomie krajowym, jak określono w 
art. 31 rozporządzenia (WE) nr 882/2004.

Ponadto zgodnie z prawodawstwem wspólnotowym zakłady, w których przetwarzane są 
niektóre środki spożywcze pochodzenia zwierzęcego, muszą zostać zatwierdzone, aby środki 
te mogły zostać dopuszczone do obrotu.

Komisja Europejska będzie na bieżąco informować Komisję Petycji Parlamentu 
Europejskiego o dalszym przebiegu tej sprawy."

5. Dodatkowa odpowiedź Komisji, otrzymana w dniu 12 grudnia 2006 r.

"Składający petycję zarzuca włoskiej izbie handlowej w Cuneo, że ta ostatnia nie uznaje 
ważności jego niemieckiego zaświadczenia „Gesundheitpass”, zwanego także „Rote Karte”, 
upoważniającego do założenia przedsiębiorstwa zajmującego się obrotem artykułami 
żywnościowymi we Włoszech.

Ponieważ odpowiedź Komisji Europejskiej skierowana do Komisji Petycji PE w maju 2006 r. 
w pełni jej nie zadowoliła, Komisja Petycji zwróciła się z prośbą do KE o skontaktowanie się 
ze składającym petycję.

Komisja Europejska nie posiada żadnych informacji ani o rodzaju dokumentów wymaganych 
przez włoską izbę handlową, ani o rodzaju artykułów (produkty pochodzenia zwierzęcego, 
roślinnego, produkty świeże, itp.), których sprzedaż składający petycję pragnie prowadzić, ani 
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o rodzaju podmiotu, który pragnie on założyć. Dnia 20 lipca bieżącego roku Komisja 
Europejska skierowała więc pismo do składającego petycję w sprawie udzielenia jej 
szczegółowych informacji na temat jego działalności oraz napotkanych przez niego trudności. 
Do chwili obecnej służby Komisji Europejskiej nie otrzymały żadnej odpowiedzi w tej 
sprawie."
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