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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiţia nr. 0986/2006, adresată de Theodoros Dalmaris, de naţionalitate elenă, 
privind încălcarea în Grecia a dispoziţiilor UE privind condiţiile speciale de 
autorizare a înfiinţării de societăţi implicate în comerţul cu ridicata şi distribuţia 
de produse de origine animală

1. Rezumatul petiţiei

Petiţionarul obiectează cu privire la o serie de societăţi ilegal implicate în tăierea şi tranşarea 
cărnii, atât în piaţa centrală de carne din Atena, cât şi în alte pieţe de carne din Grecia, 
susţinând că metodele de operare ale acestora încalcă în mod flagrant legislaţia aplicabilă, 
referindu-se în acest sens la Directiva 92/120/CEE a Consiliului privind condiţiile de acordare 
de derogări temporare şi limitate de la regulile de sănătate ale Comunităţii privind producţia şi 
comercializarea anumitor produse de origine animală, Directiva 91/497/CEE a Consiliului de 
modificare şi consolidare a Directivei 64/433/CEE privind problemele de sănătate care 
afectează comerţul intra-comunitar cu carne proaspătă în vederea extinderii acesteia asupra 
producţiei şi comercializării de carne proaspătă şi decizia Comisiei din 13 noiembrie 1996 de 
stabilire a condiţiilor speciale pentru autorizarea stabilimentelor situate în pieţele de comerţ cu 
ridicata. Petiţionarul indică faptul că societăţile în discuţie operează la costuri mai reduse şi îşi 
pot vinde produsele mai ieftin, conducând la denaturarea concurenţei. Deoarece inspecţiile 
efectuate de autorităţile sanitar-veterinare la piaţa centrală de carne din Atena şi la abatorul 
din Preveza în anul 2002 nu au remediat aceste aspecte, iar standardele actuale sanitare şi de 
funcţionare reprezintă un pericol serios la adresa sănătăţii publice, petiţionarul solicită 
intervenţia Parlamentului European.

2. Admisibilitate

Declarată admisă la 23 aprilie 2007. Comisia a fost invitată să furnizeze informaţii [articolul 
192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură].
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3. Răspunsul Comisiei, primit la 9 iulie 2007

Serviciile Comisiei au primit o scrisoare identică cu cea care face obiectul petiţiei în cauză, 
sub forma unei plângeri. Plângerea a fost înregistrată oficial la 28.02.2007, iar serviciile 
Comisiei au iniţiat o procedură de investigaţie. Reclamantul a fost informat cu privire la 
procedura în discuţie. 

Una dintre acţiunile programate de serviciile Comisiei în cadrul procedurii de investigaţie mai 
sus menţionate a constat într-o misiune de inspecţie efectuată în Grecia de către Oficiul 
alimentar şi veterinar al Comisiei în perioada 18 - 29 iunie 2007. Rezultatele şi concluziile 
acestei inspecţii vor fi ulterior evaluate şi luate în considerare, împreună cu alte elemente, de 
către serviciile care se ocupă cu soluţionarea plângerii mai sus menţionate.

4. Răspunsul Comisiei, primit la 20 februarie 2009

Parlamentul European a fost informat de două ori în audieri orale în 2007 şi 2008, cu privire 
la eforturile de a monitoriza şi de a îmbunătăţi situaţia în Grecia. 

Numeroase inspecţii ale Oficiului alimentar şi veterinar (OAV serviciul de inspecţie al DG 
Sănătate şi consum) au stabilit că piaţa Rentis din Atena nu a respectat cerinţele de igienă 
comunitare1, de exemplu, operarea în mod ilegal a tranşării, deficienţele în structurile şi în 
condiţiile de igienă, inclusiv contaminarea cărnii, lipsa de control şi / sau de sancţiuni. 

Piaţa este încă funcţională, în ciuda acordului iniţial al autorităţilor elene că aceasta va fi 
reconstruită pentru a răspunde acestor cerinţe până la jumătatea anului 2005.

Au fost emise două scrisori de preîncălcări (29 septembrie 2007/14 februarie 2008). 
Prin scrisoarea din data de 31 martie 2008, autorităţile elene au declarat că 13 noi unităţi au 
fost transferate la noile sedii şi au fost aprobate în conformitate cu normele comunitare de 
igienă. În plus, 12 unităţi suplimentare sunt aşteptate să fie transferate la noile sedii la sfârşitul 
lunii aprilie 2008. Acestea aşteaptă în continuare aprobarea. Restul de unităţi care 
funcţionează în vechile sedii ale pieţei Rentis îndeplinesc doar cerinţele majore şi au fost 
controlate la intervale regulate. O scrisoare din partea autorităţilor elene, din data de 26 martie 
2008 referitoare la petiţie, reiterează declaraţiile de mai sus. 

Un alt OAV de control a fost efectuat din 31 martie până la 9 aprilie 2008. S-a stabilit încă o 
dată faptul că, deşi au fost înregistrate unele progrese, au fost încă prezente mai multe 
deficienţe în ceea ce priveşte normele de igienă în clădirile vechi şi noi. Cea de a doua clădire 
nouă a fost gata în martie 2008. Din nou au fost identificate probleme legate de condiţiile de 
aspect şi de igienă. Vechea parte a pieţei era încă operaţională, în condiţii care nu erau în 
conformitate cu dispoziţiile relevante ale normelor de igienă, în ceea ce priveşte manipularea 
de carne proaspătă. OAV a făcut mai multe recomandări pentru îmbunătăţirea controlului elen 
şi implementarea în general, iar în special, a solicitat să se ia măsuri în piaţa Rentis pentru a 
corecta deficienţele în ceea ce priveşte cerinţa de structură, formă, întreţinere şi igienă şi 
responsabilitate a autorităţii competente. 
                                               
1 Regulamentele de igienă comunitară (şi anume Regulamentul (CE) nr. 852/2004 privind igiena produselor 
alimentare, Regulamentul (CE) nr. 853/2004 de stabilire a unor norme specifice de igienă care se aplică 
alimentelor de origine animală şi Regulamentul (CE) nr. 854/2004 de stabilire a normelor specifice de organizare 
a controalelor oficiale privind produsele de origine animală destinate consumului uman (instituţii în care se 
prepară produsele alimentare).
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OAV a efectuat un audit general în Grecia în perioada 1 - 5 decembrie 2008, în timpul căruia, 
echipa de control a abordat de asemenea aspectele legate de piaţa Rentis. Concluziile acestei 
misiuni OAV vor fi disponibile în scurt timp pe următorul site:
http://ec.europa.eu/food/fvo/ir_search_en.cfm

În timpul vizitei în Grecia a comisarului Vassiliou între 21-25 noiembrie 2008, aceasta a 
subliniat faptul că o revizuire aprofundată a sistemului de implementare elen este necesară 
fără întârziere, pentru a asigura că cetăţenii greci nu beneficiază de mai puţină protecţie decât 
ceilalţi cetăţeni europeni. 


