
CM\770872PL.doc PE392.230/REV.

PL PL

PARLAMENT EUROPEJSKI
2004 










 2009

Komisja Petycji

20.02.2009

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0986/2006, którą złożył Theodoros Dalmaris (Grecja), w sprawie 
naruszania w Grecji przepisów UE dotyczących szczególnych warunków 
wydawania zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej związanej 
z hurtową i detaliczną sprzedażą produktów pochodzenia zwierzęcego

1. Streszczenie petycji

Składający petycję zgłasza sprzeciw wobec działania licznych przedsiębiorstw, które 
niezgodnie z prawem zajmują się krojeniem i ćwiartowaniem mięsa, zarówno na głównym 
targu mięsnym w Atenach, jak i na licznych targach mięsnych w innym greckich miastach. 
Utrzymuje on, że metody ich działania są rażąco sprzeczne z właściwym prawodawstwem. 
W tym kontekście nawiązuje do dyrektywy Rady 92/120/EWG w sprawie warunków 
udzielania tymczasowych i ograniczonych odstępstw od konkretnych wspólnotowych 
przepisów dotyczących ochrony zdrowia w związku z produkcją i wprowadzaniem na rynek 
pewnych produktów pochodzenia zwierzęcego oraz do dyrektywy Rady 91/497/EWG 
zmieniającej i ujednolicającej dyrektywę 64/433/EWG dotyczącą problemów sanitarnych 
wpływających na handel świeżym mięsem we Wspólnocie w celu rozszerzenia jej stosowania 
na produkcję i wprowadzanie na rynek świeżego mięsa, a także do decyzji Komisji 
Europejskiej z dnia 13 listopada 1996 r. ustanawiającej szczególne warunki wydawania 
zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej na rynku sprzedaży hurtowej. Składający 
petycję twierdzi, że przedmiotowe przedsiębiorstwa działają, ponosząc niższe koszty i mogą 
sprzedawać swoje produkty po niższych cenach, co prowadzi do zakłócenia konkurencji. 
Ponieważ kontrole przeprowadzone przez władze ds. żywności i weterynarii na głównym 
targu mięsnym w Atenach i w ubojni w Prevezie w 2002 r. nie wpłynęły na poprawę sytuacji, 
a obecne normy dotyczące ochrony zdrowia i funkcjonowania takich targowisk stwarzają 
poważne zagrożenie dla zdrowia publicznego, składający petycję zwraca się do Parlamentu 
Europejskiego o podjęcie działań.

2. Dopuszczalność
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Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 23 kwietnia 2007 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 9 lipca 2007 r.

Służby Komisji otrzymały w formie skargi pismo o treści identycznej z treścią petycji. Skarga 
ta została oficjalnie zarejestrowana dnia 28 lutego 2007 r., a służby Komisji wszczęły 
postępowanie wyjaśniające. Składający skargę został powiadomiony o wszczęciu 
postępowania. 

Jednym z działań zaplanowanych przez służby Komisji w związku ze wspomnianym wyżej 
postępowaniem wyjaśniającym, była inspekcja, z jaką Biuro ds. Żywności i Weterynarii 
Komisji Europejskiej udało się do Grecji w dniach 18–29 czerwca 2007 r. Wyniki tej 
inspekcji oraz płynące z niej wnioski zostaną następnie ocenione i uwzględnione, poza innymi 
kwestiami, przez służby zajmujące się skargą.

4. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 20 lutego 2009 r.

W trakcie przesłuchań ustnych w 2007 r. i 2008 r. Parlament był dwukrotnie informowany 
o wysiłkach podejmowanych w Grecji w zakresie monitorowania i poprawy sytuacji . 

Liczne kontrole Biura ds. Żywności i Weterynarii (służb kontrolnych BŻW z DG ds. Zdrowia 
i Ochrony Konsumentów) wykazały, że targ Rentis w Atenach nie spełnia wymogów 
wspólnotowych w zakresie higieny1, np. nielegalnie działają tam przedsiębiorstwa zajmujące
się krojeniem mięsa, istnieją braki w odniesieniu do budynków oraz warunków higienicznych, 
w tym dochodzi do zanieczyszczenia mięsa, brak jest kontroli i/lub sankcji. 
Choć początkowo władze greckie zgodziły się, iż targ powinien zostać przebudowany, tak 
aby spełniał te wymogi, funkcjonował on nadal do połowy 2005 r. 
Wystosowano dwa pisma poprzedzające wszczęcie postępowania w sprawie naruszenia
(29 września 2007 r. oraz 14 lutego 2008 r.). 
W piśmie z dnia 31 marca 2008 r. władze greckie stwierdziły, że 13 przedsiębiorstw 
przeniesiono do nowych budynków, a ich działalność zatwierdzono zgodnie 
ze wspólnotowymi przepisami w zakresie higieny. Ponadto 12 kolejnych przedsiębiorstw 
oczekuje na przeniesienie do nowych budynków do końca kwietnia 2008 r. Nie zostały one 
jeszcze zatwierdzone. Pozostałe przedsiębiorstwa funkcjonujące w starych budynkach 
na targu Rentis zaspokajają jedynie potrzeby hurtowe i są regularnie kontrolowane. W piśmie 
władz greckich z dnia 26 marca 2008 r. dotyczącym niniejszej petycji powtórzono powyższe 
stwierdzenia.
BŻW przeprowadziło kolejną inspekcję w dniach 31 marca–9 kwietnia 2008 r. Ponownie 
ustaliło ono, że dokonano pewnego postępu, ale wciąż występuje kilka braków w zakresie 
zasad zachowania higieny w starych i nowych budynkach. Drugi nowy budynek oddano 

                                               
1 Wspólnotowe rozporządzenia w sprawie higieny (tj. rozporządzenie (WE) nr 852/2004 w sprawie 
higieny środków spożywczych, rozporządzenie (WE) nr 853/2004 ustanawiające szczególne przepisy 
dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego i rozporządzenie (WE) nr
854/2004 ustanawiające szczególne przepisy dotyczące organizacji urzędowych kontroli w odniesieniu do 
produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi).
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do użytku w marcu 2008 r. Powtórnie stwierdzono istnienie problemów związanych z jego
rozkładem i panującymi w nim warunkami higienicznym. Stara część targu wciąż działa 
na warunkach niezgodnych z właściwymi przepisami rozporządzeń w sprawie higieny 
w odniesieniu do sposobu obchodzenia się ze świeżym mięsem. BŻW sformułowało kilka 
zaleceń mających na celu ogólną poprawę greckiego systemu kontroli i wdrażania, 
a w szczególności nalegało na podjęcie działań na targu Rentis zmierzających 
do wyeliminowania braków w budynkach, rozkładzie, utrzymaniu i wymogach higienicznych 
oraz w zakresie odpowiedzialności właściwego urzędu. 

W dniach 1–5 grudnia 2008 r. BŻW przeprowadziło ogólny audyt w Grecji, w trakcie którego 
grupa kontrolna poruszyła też kwestie dotyczące targu Rentis. Ustalenia tej misji BŻW będą 
wkrótce dostępne na następującej stronie internetowej:
http://ec.europa.eu/food/fvo/ir_search_en.cfm

W trakcie swojej wizyty w Grecji w dniach 21–25 listopada 2008 r. komisarz Androulli
Vassiliou podkreśliła, że niezbędne jest bezzwłoczne dokonanie przeglądu greckiego systemu 
wdrażania, tak aby zapewnić greckim obywatelom ochronę nie mniejszą niż w przypadku 
innych obywateli europejskich.


