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Temats: Lūgumraksts Nr. 0986/2006, ko iesniedza Grieķijas valstspiederīgais Theodoros 
Dalmaris, par Grieķijā izdarītiem ES noteikumu pārkāpumiem attiecībā uz 
īpašiem nosacījumiem atļauju izsniegšanā uzņēmumiem, kas iesaistīti dzīvnieku 
izcelsmes produktu vairumtirdzniecībā un izplatīšanā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs iebilst pret vairākiem uzņēmumiem, kas nelikumīgi izcērt un sacērt 
ceturtdaļās gaļu gan Atēnu centrālajā gaļas tirgū, gan vairākos citos Grieķijas gaļas tirgos, 
apgalvojot, ka to darba metodes acīmredzami ir pretrunā ar attiecīgajiem tiesību aktiem, un 
atsaucoties šajā sakarā uz Padomes Direktīvu 92/120/EEK par nosacījumiem īslaicīgu un 
ierobežotu atkāpju piešķiršanai no īpašajiem Kopienas veselības aizsardzības noteikumiem 
attiecībā uz dažu dzīvnieku izcelsmes produktu ražošanu un tirdzniecību, Padomes Direktīvu 
91/497/EEK, ar kuru groza un saskaņo Direktīvu 64/433/EEK par veselības problēmām, kas 
ietekmē Kopienas iekšējo tirdzniecību ar svaigu gaļu, lai piemērotu to arī svaigas gaļas 
ražošanai un tirdzniecībai, un Komisijas 1996. gada 13. novembra lēmumu, kurš paredz 
īpašus nosacījumus vairumtirdzniecības tirgū darbojošos uzņēmumu apstiprināšanai. 
Lūgumraksta iesniedzējs norāda, ka attiecīgie uzņēmumi darbojas ar zemākām izmaksām un 
spēj pārdot savus produktus daudz lētāk, tādējādi izkropļojot konkurenci. Tā kā pārtikas un 
veterināro iestāžu 2002. gadā veiktās pārbaudes Atēnu centrālajā gaļas tirgū un Prevezas
lopkautuvē neuzlaboja situāciju un pašreizējie veselības un darba standarti rada nopietnus 
draudus sabiedrības veselībai, lūgumraksta iesniedzējs lūdz Eiropas Parlamentu rīkoties.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2007. gada 23. aprīlī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 192. panta 4. punktu.
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3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2007. gada 9. jūlijā.

Komisijas dienesti ir saņēmuši vēstuli sūdzības formā, kas ir identiska šī lūgumraksta 
tematam. Šī sūdzība oficiāli tika reģistrēta 28.02.2007, un Komisijas dienesti uzsāka 
izmeklēšanas procedūru. Sūdzības iesniedzējs tika informēts par šo procedūru. 

Viena no Komisijas plānotajām darbībām augstāk minētās izmeklēšanas procedūras ietvaros 
bija Komisijas Pārtikas un veterinārā biroja pārbaudes apmeklējums uz Grieķiju no 
2007. gada 18.-29. jūnijam. Šīs pārbaudes rezultāti un iegūtie dati tiks vēlāk novērtēti, un 
dienesti tos kopā ar citiem faktiem ņems vērā, izmeklējot šo sūdzību.

4. Komisijas atbilde, kas saņemta 2009. gada 20. februārī.

EP tika divas reizes, 2007. un 2008. gadā, mutiskās uzklausīšanas laikā informēts par 
centieniem uzraudzīt un uzlabot situāciju Grieķijā. 

Vairāku Pārtikas un veterinārā biroja veikto pārbaužu rezultātā (Veselības un patērētāju 
ģenerāldirektorāta Pārtikas un veterinārā biroja pārbaužu dienests) tika konstatēts, ka Rentis
tirgū Atēnās netiek ievērotas Kopienas pārtikas higiēnas prasības1, piemēram, nelegāli 
darbojas izcirstuves, ir nepilnības struktūrās un higiēnas apstākļos, tostarp gaļas inficēšana, 
kontroles un/vai sankciju trūkums. 
Neskatoties uz sākotnējo starp Grieķijas varas iestādēm panākto vienošanos par tirgus 
pārveidi, lai līdz 2005. gada vidum izpildītu šīs prasības, tirgus joprojām darbojas. 
Tika nosūtītas divas pirms-pārkāpuma vēstules (2007. gada 29. septembrī un 2008. gada 
14. februārī). 
Grieķijas varas iestādes savā 2008. gada 31. marta vēstulē ziņoja, ka 13 jauni uzņēmumi ir 
pārcelti uz jaunām telpām un tajos tika apstiprināta atbilstība Kopienas pārtikas higiēnas 
noteikumiem. Līdz 2008. gada aprīļa beigām ir paredzama vēl 12 uzņēmumu pārcelšana uz 
jaunām telpām. Šo uzņēmumu atbilstība vēl būs jāapstiprina. Pārējie uzņēmumi, kas darbojās 
Rentis tirgus vecajās telpās, izpildīja tikai vairumtirdzniecības prasības, un tajos tika veiktas 
regulāras pārbaudes. Grieķijas iestādes savā 2008. gada 26. marta vēstulē atkārto iepriekš 
minētos faktus.

No 2008. gada 31. marta līdz 9. aprīlim tika veikta vēl viena Pārtikas un veterinārā biroja 
pārbaude. Atkārtoti tika konstatēts, ka, lai arī ir panākts neliels progress, joprojām pastāv 
vairākas nepilnības attiecībā uz pārtikas higiēnas prasībām vecajos un jaunajos uzņēmumos. 
Otra jaunā celtne tika nodota ekspluatācijā 2008. gada martā. Atkal tika konstatētas problēmas 
ar izvietojumu un pārtikas higiēnas apstākļiem. Tirgus vecā daļa joprojām darbojās tādos 
apstākļos, kas neatbilda attiecīgo higiēnas regulu noteikumiem attiecībā uz saskari ar svaigu 
gaļu. Pārtikas un veterinārais birojs sniedza vairākus ieteikumus, lai uzlabotu Grieķijas 
uzraudzību un izpildi kopumā, jo īpaši attiecībā uz Rentis tirgu, lai novērstu nepilnības 
struktūrā, izvietojumā, uzturēšanā un higiēnas prasībās, kā arī kompetento iestāžu atbildību. 
No 2008. gada 1.–5. decembrim Pārtikas un veterinārais birojs veica vispārēju revīziju 

                                               
1 Kopienas regulas attiecībā uz pārtikas higiēnu (piem., Regula (EK) Nr. 852/2004 par pārtikas produktu higiēnu, 
Regula (EK) Nr. 853/2004, ar ko nosaka īpašus higiēnas noteikumus attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes pārtiku, un 
Regula (EK) Nr. 854/2004, ar ko paredz īpašus noteikumus par lietošanai pārtikā paredzētu dzīvnieku izcelsmes 
produktu oficiālās kontroles organizēšanu, pārtikas uzņēmumiem, kas izgatavo pārtikas produktus).
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Grieķijā, kuras laikā pārbaudes grupa risināja problēmas saistībā ar Rentis tirgu. Drīzumā 
Pārtikas un veterinārā biroja apmeklējuma rezultāti būs pieejami:
http://ec.europa.eu/food/fvo/ir_search_en.cfm

Komisāre Androulla Vassiliou savas vizītes laikā Grieķijā no 2008. gada 21.–25. novembrim 
uzsvēra, ka ir nekavējoties jāveic Grieķijas izpildes sistēmas pārskatīšana, lai nodrošinātu 
Grieķijas pilsoņiem tādu pašu aizsardzību kā pārējiem Eiropas pilsoņiem.


