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Utskottet för framställningar

20.2.2009

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

Angående: Framställning 0986/2006, ingiven av Theodoros Dalmaris (grekisk medborgare), 
om överträdelse i Grekland av EU:s bestämmelser om särskilda villkor för 
tillstånd för grossisthandel med och distribution av produkter av animaliskt 
ursprung

1. Sammanfattning av framställningen

Framställaren protesterar mot ett antal företag som illegalt sysslar med styckning av kött både 
på Atens centrala köttmarknad och på flera andra köttmarknader i Grekland, och vidhåller att 
företagens metoder är en grav överträdelse av gällande lagstiftning med hänvisning till rådets 
direktiv 92/120/EEG om villkoren för att medge tillfälliga och begränsade undantag från de 
särskilda hygienreglerna på gemenskapsnivå för produktion och saluföring av vissa produkter 
av animaliskt ursprung, rådets direktiv 91/497/EEG om ändring och konsolidering av 
direktiv 64/433/EEG om hygienproblem som påverkar handeln med färskt kött inom 
gemenskapen för att utvidga det till produktion och utsläppande på marknaden av färskt kött, 
och kommissionens beslut av den 13 november 1996 om särskilda villkor för godkännande av 
företag på grossistmarknader. Framställaren menar att företagen drivs med lägre kostnader 
och kan sälja sina produkter billigare, vilket snedvrider konkurrensen. Eftersom inspektioner 
utförda av livsmedels- och veterinärmyndigheter på den centrala köttmarknaden i Aten och 
vid slakteriet i Preveza 2002 inte har lyckats förbättra förhållandena och både hygien och 
hantering för närvarande håller en standard som innebär allvarlig fara för allmänhetens hälsa, 
önskar framställaren att Europaparlamentet agerar i frågan.

2. Tillåtlighet

Framställningen förklarades tillåtlig den 23 april 2007. Kommissionen har uppmanats att 
lämna upplysningar (artikel 192.4 i arbetsordningen).
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3. Kommissionens svar, mottaget den 9 juli 2007

Kommissionen har mottagit ett brev i form av ett klagomål, identiskt med det som nu är 
föremål för framställningen. Klagomålet registrerades den 28 februari 2007 och ett 
undersökningsförfarande har inletts av kommissionen. Den klagande har informerats om 
förfarandet. 

En av de åtgärder som kommissionen planerade som en del av ovannämnda 
undersökningsförfarande var ett inspektionsuppdrag av kommissionens kontor för livsmedels-
och veterinärfrågor, vilket ägde rum i Grekland mellan den 18:e och 29:e juni 2007. 
Resultatet av denna inspektion kommer att bedömas och beaktas, tillsammans med andra 
faktorer, av de avdelningar som handhar klagomålet.

4. Kommissionens svar, mottaget den 20 februari 2009

Europaparlamentet har informerats två gånger vid muntliga utfrågningar 2007 respektive 
2008 om försöken att övervaka och förbättra situationen i Grekland. 

Ett stort antal inspektioner utförda av kontoret för livsmedels- och veterinärfrågor 
(inspektionsavdelning under generaldirektoratet för hälsa och konsumentskydd) har 
konstaterat att Rentis-marknaden i Aten inte uppfyller gemenskapens hygienkrav1, så 
förekommer t.ex. illegala styckningsanläggningar, brister i struktur och hygienförhållanden 
som medför kontaminering av köttet, bristande kontroll och/eller brist på påföljder. 

Trots en inledande överenskommelse med Greklands myndigheter om att marknaden skulle 
byggas om för att uppfylla kraven vid halvårsskiftet 2005 fungerar det fortfarande på samma 
sätt. 

Två skrivelser om brott mot gemenskapens regelverk har skickats (den 29 september 2007 
och den 14 februari 2008). 

I en skrivelse från den 31 mars 2008 påstod de grekiska myndigheterna att 13 nya företag har 
flyttats över till de nya lokalerna och godkänts enligt gemenskapens hygienregler. Dessutom 
väntades ytterligare 12 företag flyttas senast i slutet av april 2008. Dessa var ännu inte 
godkända. De återstående företagen som fortfarande fanns kvar i de gamla lokalerna på 
Rentis-marknaden levererade endast till grossistföretag och inspekterades med jämna 
mellanrum. I en skrivelse från de grekiska myndigheterna av den 26 mars 2008 som avser 
framställningen upprepas ovanstående påståenden.

Kontoret för livsmedels- och veterinärfrågor utförde ännu en inspektion från den 31 mars till 
den 9 april 2008. Man kunde återigen fastslå att även om vissa framsteg hade gjorts återstod 
fortfarande flera brister i de gamla och de nya byggnaderna avseende hygienreglerna. Den 
andra nya byggnaden stod klar i mars 2008. Även nu upptäcktes problem rörande utformning 
och hygieniska förhållanden. Den gamla delen av marknaden var fortfarande i gång under 

                                               
1 Gemenskapens hygienförordningar (dvs. förordning (EG) 852/2004 om livsmedelshygien, förordning (EG) 
853/2004 om fastställande av särskilda hygienregler för livsmedel av animaliskt ursprung och förordning (EG) 
854/2004 om fastställande av särskilda bestämmelser för genomförandet av offentlig kontroll av produkter av 
animaliskt ursprung avsedda att användas som livsmedel, verksamheter som behandlar livsmedel).
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förhållanden som inte uppfyllde relevanta villkor i hygienförordningarna avseende 
hanteringen av färskt kött. Kontoret för livsmedels- och veterinärfrågor lade fram flera 
rekommendationer för att förbättra Greklands kontroll och genomförande i allmänhet och 
krävde särskilt att åtgärder vidtas på Rentis-marknaden för att komma till rätta med bristerna i 
struktur, utformning, underhåll och hygienkrav och den behöriga myndighetens ansvar. 

Kontoret för livsmedels- och veterinärfrågor genomförde en allmän revision i Grekland 
mellan 1–5 december 2008, under vilken inspektionsteamet även undersökte problemen på 
Rentis-marknaden. Resultaten från denna revision kommer inom kort att vara tillgängliga på 
följande webbplats:

http:ec.europa.eu/food/fvo/ir_search_en.cfm

Under kommissionsledamot Androulla Vassilious besök i Grekland den 21–25 november 
2008 betonade hon att en omedelbar och grundlig granskning av det grekiska systemet för 
kontroll av efterlevnaden är nödvändig för att garantera de grekiska medborgarna samma 
skydd som övriga medborgare i Europa.


