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Asia: Vetoomus nro 0986/2006, Theodoros Dalmaris, Kreikan kansalainen, 
eläinperäisten tuotteiden tukkukauppaan ja jakeluun liittyvien laitosten 
hyväksymisen erityisedellytyksiä koskevan EU:n lainsäädännön rikkomisesta 
Kreikassa

1. Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomuksen esittäjä vastustaa lukuisia yrityksiä, jotka harjoittavat laittomasti lihan 
leikkaamista ja paloittelua Ateenan keskuslihamarkkinoilla ja lukuisilla muilla 
lihamarkkinoilla Kreikassa. Hän väittää, että yritysten työskentelymenetelmät rikkovat 
räikeästi asiaankuuluvaa lainsäädäntöä, ja viittaa tässä yhteydessä neuvoston 
direktiiviin 92/120/ETY edellytyksistä myöntää väliaikaisia ja rajoitettuja poikkeuksia 
tiettyjen eläinperäisten tuotteiden tuotantoa ja kaupan pitämistä koskevista yhteisön erityisistä 
terveyssäännöistä, neuvoston direktiiviin 91/497/ETY terveyttä koskevista ongelmista 
yhteisön sisäisessä tuoreen lihan kaupassa annetun direktiivin 64/433/ETY muuttamisesta ja 
ajan tasalle saattamisesta direktiivin ulottamiseksi koskemaan tuoreen lihan tuotantoa ja 
saattamista markkinoille sekä 13. marraskuuta 1996 tehtyyn komission päätökseen 
tukkukaupoissa sijaitsevien laitosten hyväksymisen erityisedellytyksistä. Vetoomuksen 
esittäjä tähdentää, että kyseiset yritykset toimivat pienemmillä kustannuksilla ja pystyvät 
myymään tuotteitaan halvemmalla, mikä johtaa kilpailun vääristymiseen. Koska elintarvike-
ja eläinlääkintäviranomaisten tarkastukset Ateenan keskuslihamarkkinoilla ja Prevezan 
teurastamolla vuonna 2002 eivät parantaneet asioita ja koska nykyiset hygienia- ja 
toimintanormit ovat vakava vaara kansanterveydelle, vetoomuksen esittäjä pyytää Euroopan 
parlamentilta toimia.
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2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 23. huhtikuuta 2007. Komissiota pyydettiin toimittamaan 
tietoja työjärjestyksen 192 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

3. Komission vastaus, saatu 9. heinäkuuta 2007.

Komission yksiköt ovat aikaisemmin vastaanottaneet valituskirjeen, jonka aihe on sama kuin 
käsiteltävänä olevassa vetoomuksessa. Kyseinen valitus rekisteröitiin virallisesti 
28. helmikuuta 2007, ja komission yksiköt ovat käynnistäneet tutkintamenettelyn. Valituksen 
esittäjälle on ilmoitettu tutkintamenettelystä. 

Yksi komission suunnittelemista edellä mainittuun tutkintamenettelyyn sisältyvistä toimista 
oli komission elintarvike- ja eläinlääkintätoimiston toteuttama tarkastusmatka Kreikkaan 18.–
29. kesäkuuta 2007. Valituksesta vastuussa olevat tahot arvioivat ja ottavat huomioon 
kyseisen tarkastuksen tulokset ja löydökset muiden seikkojen ohella.

4. Komission vastaus, saatu 20. helmikuuta 2009.

Euroopan parlamentille on tiedotettu kahdessa suullisessa kuulemisessa vuosina 2007 ja 2008 
toimista, joilla Kreikan tilannetta on pyritty seuraamaan ja kohentamaan. 

Monissa elintarvike- ja eläinlääkintätoimiston (terveys- ja kuluttaja-asioista vastaavan 
pääosaston tarkastuslaitoksen FVO:n) suorittamissa tarkastuksissa on vahvistettu, että 
Rentisin lihamarkkinat eivät vastaa yhteisön hygieniavaatimuksia1. Markkinoilla on havaittu 
esimerkiksi laittomasti toimivia lihaleikkaamoja, puutteita rakenteissa ja hygieniaoloissa, 
mukaan lukien lihan pilaantumista, puutteellista valvontaa ja/tai puutteellisia seuraamuksia. 
Kreikan viranomaiset suostuivat ensin rakentamaan markkinat uudelleen, niin että ne 
täyttäisivät kyseiset vaatimukset vuoden 2005 puoliväliin mennessä. Tästä huolimatta 
markkinat ovat yhä toiminnassa. 

Komissio on lähettänyt kaksi rikkomismenettelyä edeltävää kirjettä (päivätty 29. syyskuuta ja 
14. helmikuuta 2008). 

Kreikan viranomaiset toteavat 31. maaliskuuta päivätyssä kirjeessä, että 13 uutta laitosta on 
siirretty uusiin tiloihin ja hyväksytty yhteisön hygieniasääntöjen mukaisesti. Näiden lisäksi 
uusiin tiloihin aiotaan siirtää 12 laitosta elokuun 2008 loppuun mennessä. Näitä laitoksia ei 
ollut vielä hyväksytty. Loput laitokset, jotka jatkavat toimintaansa Rentisin lihamarkkinoiden 
vanhoissa tiloissa, täyttävät vain tukkukaupan tarpeet, ja niissä tehdään tarkastuksia 
säännöllisin väliajoin. Toisessa vetoomukseen liittyvässä 26. maaliskuuta 2008 päivätyssä 
kirjeessään Kreikan viranomaiset toistavat edellä mainitut asiat.
Elintarvike- ja eläinlääkintätoimisto suoritti toisen tarkastuksen 31. maaliskuuta ja 

                                               
1 Hygieniaa koskevat yhteisön asetukset (asetus (EY) N:o 852/2004 elintarvikehygieniasta, 
asetus (EY) N:o 853/2004 eläinperäisiä elintarvikkeita koskevista erityisistä 
hygieniasäännöistä ja asetus (EY) N:o 854/2004 ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläinperäisten 
tuotteiden virallisen valvonnan järjestämistä koskevista erityissäännöistä, elintarvikkeita 
valmistavat laitokset).
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9. huhtikuuta 2008 välisenä aikana. Jälleen todettiin, että vaikka edistymistä oli tapahtunut, 
vanhoissa ja uusissa rakennuksissa oli edelleen monia hygieniamääräyksiä koskevia puutteita. 
Toinen uusi rakennus valmistui maaliskuussa 2008. Jälleen havaittiin pohjapiirrokseen ja 
hygieniaoloihin liittyviä ongelmia. Markkinoiden vanhassa osassa harjoitettiin edelleen 
toimintaa sellaisissa oloissa, jotka eivät vastanneet tuoreen lihan käsittelyä koskevia 
hygieniamääräyksiä. FVO antoi useita suosituksia, jotka koskivat valvonnan parantamista 
Kreikassa yleensä, ja kehotti ryhtymään toimiin erityisesti Rentisin lihamarkkinoilla 
havaittujen rakennetta, pohjapiirrosta, kunnossapitoa ja hygieniavaatimuksia sekä 
toimivaltaisten viranomaisten vastuuta koskevien puutteiden korjaamiseksi. 
FVO toteutti Kreikassa 1.–5. joulukuuta 2008 yleisen tarkastuksen, jossa tarkastusryhmä 
käsitteli myös Rentisin lihamarkkinoita koskevia ongelmia. FVO:n tarkastusmatkan tulokset 
ovat pian saatavana seuraavalla sivustolla:
http://ec.europa.eu/food/fvo/ir_search_en.cfm

Komission jäsen Vassiliou vieraili Kreikassa 21.–25. marraskuuta 2008 ja korosti, että 
Kreikan valvontajärjestelmää on viipymättä tarkistettava perusteellisesti, jotta voidaan 
varmistaa, että Kreikan kansalaisia suojellaan yhtä paljon kuin muita EU:n kansalaisia.


