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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0986/2006 af Theodoros Dalmaris, græsk statsborger, om påstået 
overtrædelse i Grækenland af EU's bestemmelser vedrørende særlige betingelser 
for autorisation af virksomheder på engrosmarkeder og afsætning af produkter af 
animalsk oprindelse

1. Sammendrag

Andrageren hævder, at der såvel på det centrale kødmarked i Athen samt på en række andre 
kødmarkeder i Grækenland findes virksomheder, der på ulovlig vis foretager partering og 
udskæring af kød.  Andrageren påpeger, at de pågældende virksomheder fungerer på en måde, 
der er i eklatant modstrid med bestemmelserne i de på området gældende retsakter, og han 
henviser i den forbindelse til Rådets direktiv 92/120/EØF om betingelserne for indrømmelse 
af midlertidige og begrænsede undtagelser fra Fællesskabets specifikke 
sundhedsbestemmelser for produktion og afsætning af visse produkter af animalsk oprindelse, 
Rådets direktiv 91/497/EØF om ændring og kodificering af direktiv 64/433/EØF om 
sundhedsmæssige problemer vedrørende handel med fersk kød inden for Fællesskabet med 
henblik på at udvide dets anvendelsesområde til også at omfatte produktion og afsætning af 
fersk kød og Kommissionens beslutning af 13. november 1996 om særlige betingelser for 
autorisation af virksomheder på engrosmarkeder. Andrageren nævner tillige, at disse 
virksomheder pga. færre omkostninger kan afsætte deres produkter til en billigere pris, og at 
der således er tale om en konkurrencefordrejning. Da de kontrolbesøg, som Levnedsmiddel-
og Veterinærkontoret gennemførte af det centrale kødmarked i Athen og i et slagteri i Preveza 
i 2002, ikke har ført til en forbedring af situationen, og da de eksisterende hygiejne- og 
driftsstandarder fortsat udgør en alvorlig trussel mod den offentlige sundhed, anmoder 
andrageren Europa-Parlamentet om at gribe ind.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 23. april 2007). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).
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3. Kommissionens svar, modtaget den 9. juli 2007.

"Kommissionens tjenestegrene har modtaget en skrivelse, der er identisk med den, der er 
genstand for dette andragende, i form af en klage.  Klagen blev officielt registreret den 
28.02.2007, og Kommissionens tjenestegrene har indledt en undersøgelsesprocedure. 
Andrageren er blevet underrettet om proceduren. 

En af de foranstaltninger, som Kommissionens tjenestegrene har planlagt i forbindelse med 
ovennævnte undersøgelsesprocedure, var et inspektionsbesøg hos Kommissionens Fødevare-
Veterinærkontor i Grækenland mellem den 18. og 29. juni 2007. Resultaterne af denne 
inspektion vil efterfølgende blive vurderet og sammen med andre elementer inddraget i 
sagsbehandlingen af de tjenestegrene, der behandler klagen"

4. Kommissionens supplerende svar, modtaget den 20. februar 2009.

"Europa-Parlamentet er to gange blevet oplyst i mundtlige høringer i 2007 og 2008 om 
bestræbelser på at overvåge og forbedre situationen i Grækenland.

Talrige inspektioner foretaget af Levnedsmiddel- og Veterinærkontoret (FVO-
inspektionstjeneste under GD Sundhed og Forbrugerbeskyttelse) har fastslået, at 
Rentismarkedet i Athen ikke har overholdt Fællesskabets hygiejnekrav1, idet det f.eks. 
ulovligt anvender parteringsanlæg, der er mangler ved strukturer og hygiejneforhold, herunder 
forurening af kød, og manglende kontrol og/eller sanktioner.
Til trods for de græske myndigheders indledende aftale om, at markedet ville blive 
omstruktureret for at opfylde disse krav inden midten af 2005, opererer markedet stadig.
Der er sendt to føråbningsskrivelser (den 29. september 2007/den 14. februar 2008).

Ved brev af 31. marts 2008 anførte de græske myndigheder, at 13 nye virksomheder er blevet 
overført til de nye lokaler og er blevet godkendt i henhold til Fællesskabets hygiejneregler.
Desuden forventedes det, at 12 yderligere virksomheder ville blive overført til de nye lokaler 
inden udgangen af april 2008. Disse var endnu ikke godkendt. De resterende virksomheder, 
der opererer i Rentismarkedets gamle lokaler, opfyldte kun engrosmarkedets behov, og de 
blev inspiceret med regelmæssige mellemrum. Et brev fra de græske myndigheder af 26. 
marts 2008 i relation til andragendet gentager ovenstående tilkendegivelser.
Endnu en FVO-inspektion blev udført fra den 31. marts til den 9. april 2008. Endnu en gang 
blev det fastslået, at selv om der var sket visse fremskridt, var der stadig adskillige mangler, 
for så vidt angår hygiejnereglerne i de gamle og nye bygninger. Den anden nye bygning blev 
leveret i marts 2008. Igen blev der konstateret problemer i relation til indretningen og 
hygiejneforholdene. Den gamle del af markedet opererede fortsat under forhold, der ikke var i 
overensstemmelse med de relevante bestemmelser i forordningerne om fødevarehygiejne, 
hvad angår håndtering af frisk kød. FVO fremsatte flere anbefalinger til forbedring af kontrol 
og håndhævelse i Grækenland generelt og opfordrede navnlig indtrængende til, at der træffes 
foranstaltninger på Rentismarkedet for at rette op på mangler i struktur, indretning, 
vedligeholdelse og hygiejnekrav samt den kompetente myndigheds ansvar.
                                               
1 Fællesskabets hygiejneforordninger (dvs. forordning (EF) nr. 852/2004 om fødevarehygiejne, forordning (EF) 
nr. 853/2004 om særlige hygiejnebestemmelser for animalske fødevarer og forordning (EF) nr. 854/2004 om 
særlige bestemmelser for tilrettelæggelsen af den offentlige kontrol af animalske produkter til konsum, 
virksomheder, der tilbereder fødevarer).



CM\770872DA.doc 3/3 PE392.230/REVv01-00

DA

FVO gennemførte en generel kontrol på stedet fra den 1. til den 5. december 2008, hvorunder 
inspektionsgruppen også beskæftigede sig med spørgsmål i relation til Rentismarkedet. Denne 
FVO-missions resultater vil snart være til rådighed på følgende websted:
http://ec.europa.eu/food/fvo/ir_search_en.cfm.

Under kommissær Vassilious besøg i Grækenland fra den 21. til den 25. november 
understregede hun, at der snarest muligt er behov for en grundig undersøgelse af det græske 
håndhævelsessystem for at sikre, at græske borgere ikke har mindre beskyttelse end deres 
europæiske medborgere."


