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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Oтносно: Петиция 0986/2006, внесена от Theodoros Dalmaris, с гръцко
гражданство, за нарушения в Гърция на разпоредби на ЕС, 
въвеждащи специални условия за издаване на разрешителни за 
предприятия, занимаващи се с търговия на едро и дистрибуция на 
продукти от животински произход

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията протестира срещу незаконно извършване от редица компании 
на разфасоване и транжиране на месо, както на централния пазар за месо в Атина, така 
и на редица други пазари за месо в Гърция, като твърди, че начинът, по който се 
извършват тези дейности представлява грубо нарушение на съответното 
законодателство, като се позовава в тази връзка на Директива 92/120/EИО на Съвета от 
17 декември 1992 г. за условията за разрешаване на временни и ограничени частични 
отменяния на конкретни санитарни правила на Общността за производство и маркетинг 
на някои продукти от животински произход, на Директива 91/497/EИО на Съвета
относно изменение и консолидиране на Директива 64/433/ЕИО относно здравни 
проблеми, засягащи търговията с прясно месо в рамките на Общността и с цел 
включване в обхвата й на производството и предлагането на пазара на прясно месо, и 
Решение на Комисията от 13 ноември 1996 г. относно определяне на специалните 
условия за одобрение на предприятията на пазарите за продажба на едро. Вносителят 
на петицията отбелязва, че въпросните предприятия оперират с по-ниски разходи и 
могат да продават продуктите си по-евтино, което води до нелоялна конкуренция. Тъй
като проверките, проведени от Хранителната и ветеринарна служба на централния 
пазар в Атина и кланицата в Превеза (Preveza) през 2002 г., не са дали никакъв резултат
и, според вносителя на петицията, съществуващите здравни и оперативни стандарти 
представляват сериозен риск за общественото здраве, вносителят на петицията моли 
Европейския парламент да предприеме действия по въпроса.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 23 април 2007 г.. Комисията е приканена да предостави 
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сведения (член 192, параграф 4 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 9 юли 2007 г.

„Службите на Комисията са получили писмо идентично на писмото, обект на 
настоящата петиция, под формата на жалба. Жалбата е официално регистрирана на 28 
февруари 2007 г. и службите на Комисията са открили разследваща процедура.
Вносителят на жалбата е уведомен за откритата процедура.

Едно от действията, предприети от службите на Комисията в контекста на 
гореспоменатата разследваща процедура, бе изпращането на мисия за ветеринарна 
инспекция на Хранителната и ветеринарна служба на Комисията в Гърция от 18 до 29 
юни 2007 г. Резултатите и заключенията на мисията ще бъдат оценени и взети предвид, 
наред с други обстоятелства, от службите, разглеждащи жалбата.“

4. Отговор от Комисията, получен на 20 февруари 2009 г.

През 2007 и 2008г Европейският парламент вече на два пъти е бил информиран по 
време на устни изслушвания относно опитите за надзор и подобрение на ситуацията в 
Гърция.

Редица проведени инспекции от страна на Хранителната и ветеринарна служба 
(инспекционна служба ХВС към ГД „Здраве и потребители“) са установили, че пазарът 
Rentis в Атина не отговаря на хигиенните изисквания на Общността1, т.е. незаконно 
действащи инсталации за разфасовка, неподходящи сгради и  хигиенните условия, в 
това число и случаи на заразяване на месо, липса на контрол и/или санкции.

Въпреки първоначалното съгласие на гръцките органи да ремонтират не по-късно от 
средата на 2005г. пазара с цел привеждането му в съответствие с тези изисквания, към 
момента този пазар все още функционира.

Изпратени са две уведомителни писма (29 септември 2007/14 февруари 2008), преди  да 
бъде предприета процедура за нарушение.

С писмо от 31 март 2008г. гръцките органи са заявили, че 13 нови фирми са били 
преместени в новите сгради и са били одобрени за съответствие с хигиенните 
изисквания на Общността. Освен това се е очаквало още 12 фирми да бъдат преместени 
до края на април 2008г. Тяхното одобрение все още предстояло. Останалите 
предприятия, опериращи в старите постройки на пазара Rentis, се занимавали само с 
продажба на едро и били инспектирани редовно. В друго писмо от гръцките органи във 
връзка с петицията, с дата 26 март 2008г., се повтарят същите твърдения.

В периода 31 март – 9 април 2008г. е била проведена друга проверка от ХВС. Отново е 
установено, че макар и да е настъпил определен напредък, все още са налице няколко 
                                               
1 Правила на Общността, свързани с хигиената (т.е. Регламент (ЕО) 852/2004 относно хигиената на 
храните; Регламент (ЕО) № 853/2004 относно определяне на специфични хигиенни правила за храните от 
животински произход и Регламент (ЕО) № 854/2004 относно специфичните правила за организиране на 
официалния контрол върху продуктите от животински произход, предназначени за човешка консумация, 
заведения, приготвящи храни).
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слабости по отношение на хигиенните правила в новите и старите постройки. Втората 
нова постройка е пусната в действие през март 2008 г. Отново са били установени 
проблеми, свързани с хигиенните условия и общото състояние. Старата част на пазара 
все още е функционирала при условия, които не отговарят на съответните изисквания 
съгласно правилата за хигиена, свързани с обработката на прясно месо. ХВС е 
направила няколко препоръки с цел подобряване на гръцкия контрол като цяло и е 
настояла специално да се предприемат мерки за поправяне на недостатъците на 
структурата, общото състояние, поддръжката и хигиенните условия на пазара Rentis, 
както и подобряване на отговорното поведение на компетентния орган.

В периода 1-5 декември 2008 г. ХВС е провела общ одит в Гърция, по време на който 
инспекторите са разгледали и проблемите, свързани с пазара Rentis. Резултатите от 
работата на тази мисия на ХВС ще бъдат предоставени в скоро време на следната 
интернет страница:
http://ec.europa.eu/food/fvo/ir_search_en.cfm

По време на своята визита в Гърция в периода 21-25 ноември 2008 г., комисарят 
Vassiliou е подчертала, че спешно е необходим задълбочен преглед на гръцката система
за влизане в сила на законовите разпоредби, което ще гарантира, че гръцките граждани 
не са по-малко защитени, отколкото гражданите на другите европейски държави.


