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Betreft: Verzoekschrift 986/2006, ingediend door Theodoros Dalmaris (Griekse 
nationaliteit), over de schending van Griekse en communautaire bepalingen 
betreffende speciale voorwaarden voor de erkenning van inrichtingen die 
zich bezighouden met de groothandel of verkoop van producten van dierlijke 
oorsprong

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener maakt bezwaar tegen tal van bedrijven die zich illegaal bezighouden met het 
uitbenen en kleinsnijden van vlees op zowel de Atheense centrale vleesmarkt als enkele 
andere vleesmarkten in Griekenland, en beweert dat hun verwerkingsmethoden indruisen 
tegen de geldende wetgeving op dit gebied. In dit verband verwijst indiener naar Richtlijn 
92/120/EEG houdende de vaststelling van de voorschriften voor het toestaan van tijdelijke en 
beperkte afwijkingen op de specifieke communautaire gezondheidsvoorschriften voor de 
productie en het in de handel brengen van bepaalde producten van dierlijke oorsprong, 
Richtlijn 91/497/EEG tot wijziging en codificatie van Richtlijn 64/433/EEG inzake 
gezondheidsvraagstukken op het gebied van het intracommunautaire handelsverkeer in vers 
vlees teneinde deze uit te breiden tot de productie en het in de handel brengen van vers vlees, 
en de Beschikking van de Commissie van 13 november 1996 tot vaststelling van de 
bijzondere voorwaarden voor de erkenning van inrichtingen in groothandelsmarkten. Indiener 
wijst erop dat deze bedrijven minder kosten hoeven te maken en zodoende hun producten 
aanmerkelijk goedkoper kunnen afzetten, wat leidt tot concurrentievervalsing. Aangezien 
zelfs inspecties van de voedsel- en veterinaire autoriteiten op de centrale vleesmarkt in Athene 
en in het slachthuis in Preveza in 2002 niet tot verbetering hebben geleid en de huidige 
gezondheids- en productienormen een ernstig gevaar vormen voor de volksgezondheid, 
verzoekt indiener het Europees parlement om hulp.
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2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 23 april 2007. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
192, lid 4 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 9 juli 2007

De diensten van de Commissie hebben in het kader van een klacht een brief ontvangen die 
identiek is aan het onderwerp van onderhavig verzoekschrift. Op 28 februari 2007 is deze 
klacht officieel geregistreerd en is er een onderzoeksprocedure door de diensten van de 
Commissie gestart. De klager is van deze procedure in kennis gesteld.

In het kader van bovengenoemde onderzoeksprocedure hadden de diensten van de Commissie 
onder andere tussen 18 en 29 juni 2007 een inspectiebezoek door het Voedsel- en Veterinair 
Bureau van de Commissie gepland in Griekenland. De resultaten en bevindingen van deze 
inspectie zullen vervolgens worden beoordeeld en in overweging genomen door onder meer 
de diensten die deze klacht behandelen.

4. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 20 februari 2009

Het EP is in 2007 en 2008 twee keer tijdens hoorzittingen ingelicht over de pogingen om de 
situatie in Griekenland te controleren en te verbeteren.

Talrijke inspecties van het Voedsel- en Veterinair Bureau (VVB-inspectiedienst van DG 
Gezondheid en consumentenbescherming) hebben vastgesteld dat de Rentis-markt in Athene 
niet voldeed aan de communautaire hygiënevoorschriften1. Zo werden illegaal opererende 
uitsnijderijen, tekortkomingen in de structuren en hygiënische omstandigheden, waaronder 
besmetting van vlees, en een gebrek aan toezicht en/of aan sancties aangetroffen.

Ondanks de aanvankelijke toezegging van de Griekse autoriteiten om de markt te 
herstructureren, zodat uiterlijk medio 2005 aan deze voorschriften zou kunnen worden 
voldaan, bestaat de markt nog steeds.

Er zijn twee brieven (brieven voorafgaande aan de inbreukprocedure) uitgegeven (29 
september 2007/14 februari 2008).

De Griekse autoriteiten hebben middels een brief d.d. 31 maart 2008 verklaard dat dertien 
nieuwe inrichtingen zijn overgeplaatst naar het nieuwe terrein en volgens de communautaire 
hygiëneregels zijn goedgekeurd. Bovendien werd verwacht dat twaalf extra inrichtingen voor 
eind april 2008 naar hun nieuwe terrein zouden worden overgeplaatst. Deze moesten nog 
worden goedgekeurd. De overige inrichtingen die op de oude terreinen van de Rentis-markt 
opereerden dienden alleen als groothandel en werden regelmatig gecontroleerd. Een brief van 
de Griekse autoriteiten d.d. 26 maart 2008 over het verzoekschrift herhaalt bovengenoemde 

                                               
1 Communautaire hygiëneverordeningen (te weten Verordening (EG) nr. 852/2004 inzake
levensmiddelenhygiëne, Verordening (EG) nr. 853/2004 houdende vaststelling specifieke hygiënevoorschriften 
voor levensmiddelen van dierlijke oorsprong en Verordening (EG) Nr. 854/2004 houdende vaststelling van 
specifieke voorschriften voor de organisatie van de officiële controles van voor menselijke consumptie bestemde 
producten van dierlijke oorsprong).
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beweringen. 

Een andere VVB-inspectie werd van 31 maart tot 9 april uitgevoerd. Ondanks dat er wat 
verbeteringen waren vastgesteld, waren er nog steeds een aantal tekortkomingen in zowel de 
oude als de nieuwe gebouwen met betrekking tot de hygiëneregels. Het tweede nieuwe 
gebouw werd in maart 2008 opgeleverd. En weer werden er problemen geconstateerd met 
betrekking tot de indeling en hygiënische omstandigheden. In het oude gedeelte van de markt 
werd nog steeds gewerkt onder omstandigheden die niet in overeenstemming zijn met de 
relevante bepalingen van de hygiëneverordeningen met betrekking tot de bewerking van vers 
vlees. Het VVB heeft verschillende aanbevelingen gedaan om het Griekse toezicht en de 
handhaving in het algemeen te verbeteren; zij heeft in het bijzonder benadrukt dat er 
maatregelen moeten worden genomen in de Rentis-markt om de tekortkomingen in de 
structuur, indeling, onderhoud en hygiëne te verhelpen alsook de verantwoordelijkheid van de 
bevoegde autoriteit in orde te brengen.

Het VVB heeft van 1-5 december 2008 een algemene audit in Griekenland uitgevoerd en het 
inspectieteam stelde tegelijkertijd de kwesties met betrekking tot de Rentis-markt aan de orde. 
De bevindingen van het VVB tijdens deze audit komen binnenkort beschikbaar op de 
volgende website:
http://ec.europa.eu/food/fvo/ir_search_en.cfm

Tijdens het bezoek van commissaris Vassiliou aan Griekenland tussen 21 en 25 november 
2008, stelde zij vast dat het Griekse handhavingsstelsel grondig en zonder uitstel moet worden 
aangepast om ervoor te zorgen dat Griekse burgers niet minder bescherming genieten dan hun 
Europese medeburgers.


