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1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója kifogásolja, hogy számos cég törvénytelenül vág húst mind az athéni 
központi, mind számos más görögországi húspiacon. Álláspontja szerint működési 
módszereik súlyosan megsértik a vonatkozó jogszabályokat. Ezzel összefüggésben az egyes 
állati eredetű termékek előállítására és forgalmazására vonatkozó külön közösségi 
egészségügyi szabályoktól való ideiglenes és korlátozott eltérés engedélyezésének feltételeiről 
szóló 92/120/EGK tanácsi irányelvre, a friss hús Közösségen belüli kereskedelmét érintő 
egészségügyi problémákról szóló 64/433/EGK irányelvnek a friss hús előállítására és 
forgalomba hozatalára való kiterjesztése céljából történő módosításáról és egységes 
szerkezetbe foglalásáról szóló 91/497/EGK tanácsi irányelvre, valamint a nagykereskedelmi 
piacokon található létesítmények jóváhagyására vonatkozó különleges feltételek 
meghatározásáról szóló, 1996. november 13-i bizottsági határozatra hivatkozik. A petíció 
benyújtója megjegyzi, hogy az illető cégek alacsonyabb költségen működnek, és termékeiket 
olcsóbban tudják értékesíteni, ami a verseny torzítását eredményezi. Mivel 2002-ben az 
élelmiszerügyi és állat-egészségügyi hatóságoknak az athéni központi húspiac és a prevezai 
vágóhíd ellenőrzése során nem sikerült javítaniuk a helyzeten, és a jelenlegi egészségügyi és 
működési feltételek súlyos közegészségügyi veszélyt jelentenek, a petíció benyújtója az 
Európai Parlament intézkedését kéri.

2. Elfogadhatóság
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Elfogadhatónak nyilvánítva: 2007. április 23. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2007. július 9.

A Bizottság szolgálataihoz panasz formájában már érkezett egy levél, amely a szóban forgó 
petíció témáját képező levéllel megegyezik. Ezt a panaszt 2007. február 28-án vették hivatalos 
nyilvántartásba, a Bizottság szolgálatai pedig vizsgálati eljárást indítottak az ügyben. Az 
alkalmazott eljárásról a panaszt emelőt is tájékoztatták. 

A Bizottság szolgálatai részéről a fent említett vizsgálati eljárás keretében végrehajtott 
cselekvések egyike a Bizottság Élelmiszerügyi és Állat-egészségügyi Hivatalának ellenőrző 
kiküldetése volt, amelyre 2007. június 18. és 29. között került sor Görögországban. Az 
ellenőrzés eredményeit és megállapításait azt követően a panasszal foglalkozó szolgálatok –
más tényezőkkel együtt – értékelik és figyelembe veszik majd.

4. A Bizottságtól kapott válasz: 2009. február 20.

Az Európai Parlamentet a 2007-ben és 2008-ban rendezett szóbeli meghallgatások keretében 
két alkalommal tájékoztatták a görögországi helyzet figyelemmel kísérésére és javítására 
irányuló erőfeszítésekről. 
Az Élelmiszerügyi és Állat-egészségügyi Hivatal (FVO, az Egészségügyi és 
Fogyasztóvédelmi Főigazgatóság felügyeleti szerve) által végzett számos ellenőrzés azt 
mutatta, hogy az athéni Rentis piac nem felel meg a közösségi higiéniai követelményeknek1, 
például a jogszerűtlenül működő darabolóüzemek, a kialakítás és higiéniai feltételek 
hiányosságai miatt, ideértve a hús szennyezettségét, valamint az ellenőrzés és/vagy szankciók 
hiányát is. 
Jóllehet a görög hatóságok kezdetben beleegyeztek abba, hogy oly módon alakítsák át a 
piacot, hogy az 2005 közepére megfeleljen a szóban forgó követelményeknek, a piac jelenleg 
is működik. 

Két levelet küldtek (2007. szeptember 29. és 2008. február 14.) a jogsértési eljárást 
megelőzően.

2008. március 31-i levelükben a görög hatóságok kifejtették, hogy 13 új létesítményt 
telepítettek át az új helyszínre, és azokat a közösségi higiéniai követelmények alapján 
jóváhagyták. Ezen felül a várakozások szerint 2008 végére 12 további létesítményt sikerül 
majd áttelepíteni az új helyszínre. Ez utóbbiak jóváhagyása még folyamatban van. A Rentis 
piac régi helyszínén működő fennmaradó létesítmények csak nagykereskedelmi igényeket 
szolgálnak, és azokat rendszeres időközönként ellenőrzik. A görög hatóságok 2008. március 
26-i levele, amely a petícióhoz kapcsolódik, megismétli a fentiekben tett kijelentéseket.
2008. március 31. és április 9. között újabb FVO ellenőrzésre került sor. Ennek alkalmával 
ismételten megállapították, hogy jóllehet történt némi előrelépés, a higiéniai szabályok régi és 
új épületekben való betartását illetően továbbra is tapasztalhatók bizonyos hiányosságok. A 
                                               
1 Közösségi higiéniai rendeletek (pl. az élelmiszer-higiéniáról szóló 852/2004/EK rendelet, az állati eredetű 
élelmiszerek különleges szabályainak megállapításáról szóló 853/2004/EK rendelet és az emberi fogyasztásra 
szánt állati eredetű termékek hatósági ellenőrzésének megszervezésére vonatkozó különleges szabályok 
megállapításáról szóló 854/2004/EK rendelet).
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második új épület átadására 2008 márciusában került sor. Ennek kapcsán ismét problémákat 
azonosítottak a kialakítás és a higiéniai feltételek tekintetében. A piac régi része továbbra is 
üzemelt, mégpedig olyan körülmények között, amelyek a friss hús kezelését illetően nem 
feleltek meg a higiéniai rendeletek vonatkozó rendelkezéseinek. Az FVO több ajánlást is 
megfogalmazott általában véve a görögországi ellenőrzésre és végrehajtásra vonatkozóan, és 
különösen a Rentis piacon szorgalmazott intézkedéseket annak érdekében, hogy kiigazítsák a 
szerkezete, kialakítása, fenntartása és a higiéniai követelményeknek való megfelelése, 
valamint az illetékes hatóság felelőssége terén mutatkozó hiányosságokat. 

Az FVO 2008. december 1–5-én általános ellenőrzést végzett Görögországban, amelynek 
során az ellenőrzést végző csoport a Rentis piachoz kapcsolódó kérdésekkel is foglalkozott. 
Az FVO szóban forgó küldetéséről szóló tájékoztatás rövid időn belül elérhető majd az alábbi 
oldalon:
http://ec.europa.eu/food/fvo/ir_search_en.cfm

Vassiliou biztos asszony a 2008. november 21–25-i görögországi látogatása során 
hangsúlyozta, hogy haladéktalanul szükség van a görög végrehajtó rendszer alapos 
felülvizsgálatára, annak biztosítása érdekében, hogy a görög polgárok ne részesüljenek kisebb 
fokú védelemben, mint uniós társaik.

5. A Bizottságtól kapott kiegészítő válasz: 2010. január 22.

2009. november 10-én a Bizottság felszólító levelet intézett a görög hatóságokhoz, a higiéniai 
feltételek és a Rentis piac régi helyszínén működő létesítmények engedélyezésének tárgyában.  

Az ügy háttereként meg kell jegyezni, hogy az Élelmiszerügyi és Állat-egészségügyi Hivatal 
(ÉÁH) 2002 óta1 elvégzett ellenőrzései jelentős és súlyos hiányosságokat tártak fel a Rentis 
piac szerkezetével, elrendezésével, karbantartásával, higiéniai feltételeivel és hivatali 
felügyeletével kapcsolatban. 

Az ÉÁH által legutóbb, 2008. március 31. és április 8. között, valamint 2009. június 22. és 
július 3. között elvégzett ellenőrzés keretében a Bizottság felkérte a görög hatóságokat, hogy 
tegyék meg a szükséges intézkedéseket a Rentis piaccal kapcsolatos hiányosságok orvoslása 
érdekében. 

Az új helyszín felújítására és kialakítására irányuló program már elindult, azonban még nem 
fejeződött be. A görög hatóságok arról tájékoztatták az Európai Bizottságot, hogy 
várakozásaik szerint a helyzetre az kínál majd megoldást, amikor az építési munkálatok 
befejezését követően a Rentis piac régi helyszínén működő fennmaradó létesítményeket is 
sikerül átköltöztetniük a piac új helyszínére. Konkrét ütemtervet azonban nem vázoltak fel. 

Az Európai Bizottság különösen aggasztónak találja a Rentis piac régi helyszínén uralkodó 
állapotokat. 

                                               
1 Az Élelmiszerügyi és Állat-egészségügyi Hivatal által végzett ellenőrzésekről készült jelentések 
elérhetők az alábbi honlapon :
http://ec.europa.eu/food/fvo/ir_search_en.cfm
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E tekintetben az ÉÁH által 2009. június 22. és július 3. között végzett ellenőrzésről készült 
jelentés megjegyzi, hogy a régi épületek egyikében még mindig üzemel 7 létesítmény, a friss 
hús értékesítése szempontjából elfogadhatatlan higiéniai feltételek mellett. 

Ugyanazon jelentés arra is rámutat, hogy a Rentis piac régi helyszínén működő 7 létesítmény 
egyikét sem engedélyezték és vették nyilvántartásba egyénileg, amint azt a közösségi 
jogszabályok előírják.   

Következésképpen a Bizottság azon a véleményen van, hogy a görög hatóságok nem 
teljesítettek bizonyos, olyan rendelkezésekben foglalt követelményeket, amelyek a hatósági 
ellenőrzésekhez és a megfelelés elmulasztása esetén hozandó intézkedésekhez kapcsolódnak, 
a takarmány- és élelmiszerjog, valamint az állat-egészségügyi és az állatok kíméletére 
vonatkozó szabályok követelményeinek történő megfelelés ellenőrzésének biztosítása céljából 
végrehajtott hatósági ellenőrzésekről szóló 882/2004/EK rendeletben1, valamint az emberi 
fogyasztásra szánt állati eredetű termékek hatósági ellenőrzésének megszervezésére 
vonatkozó különleges szabályok megállapításáról szóló 854/2004/EK rendeletben2 előírtak 
szerint. 

Végezetül meg kell jegyezni, hogy a 854/2004/EK rendelet egy új rendeletcsomag3 része, 
amely összevonja, harmonizálja és egyszerűsíti azokat a részletes és összetett higiéniai 
követelményeket, amelyeket korábban több, az élelmiszer-higiéniával és az állati eredetű 
termékek előállításával és forgalomba hozatalával foglalkozó tanácsi irányelv rögzített.

A legutóbb, 2009. június 22. és július 3. között elvégzett ellenőrzéssel összefüggésben az 
Európai Bizottság felkérte a görög hatóságokat, hogy bocsássák rendelkezésre az 
engedélyezett, illetve nem engedélyezett létesítmények jegyzékét, a 854/2004/EK rendeletben 
foglaltak szerint. A prevezai vágóhíd egyik jegyzékben sem szerepel. Az Élelmiszerügyi és 
Állat-egészségügyi Hivatal a fent említett ellenőrzés során nem látogatott el a prevezai 
vágóhíd területére. 

Az Európai Bizottság fel fogja venni a kapcsolatot a görög hatóságokkal annak érdekében, 
hogy naprakész tájékoztatást kérjen a prevezai vágóhíd aktuális helyzetéről.

                                               
1 A 882/2004/EK rendelet az állat-egészségügyi és az állatok kíméletére vonatkozó szabályok 
követelményeinek történő megfelelés ellenőrzésének biztosítása céljából végrehajtott hatósági ellenőrzésekről, 
HL L 165., 2004.4.30.
2 A 854/2004/EK rendelet az emberi fogyasztásra szánt állati eredetű termékek hatósági ellenőrzésének 
megszervezésére vonatkozó különleges szabályok megállapításáról, HL L 226., 2004.6.25.
3 A korábbi tanácsi irányelvek hivatkozásai elérhetők az alábbi honlapon:
http://ec.europa.eu/food/fvo/ir_search_en.cfm


