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Comisia pentru petiții

22.1.2010

COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0986/2006, adresată de Theodoros Dalmaris, de cetățenie elenă, privind 
încălcarea în Grecia a dispozițiilor UE privind condițiile speciale de autorizare a 
înființării de societăți implicate în comerțul cu ridicata și distribuția de produse de 
origine animală

1. Rezumatul petiției

Petiționarul obiectează cu privire la o serie de societăți ilegal implicate în tăierea și tranșarea 
cărnii, atât în piața centrală de carne din Atena, cât și în alte piețe de carne din Grecia, 
susținând că metodele de operare ale acestora încalcă în mod flagrant legislația aplicabilă, 
referindu-se în acest sens la Directiva 92/120/CEE a Consiliului privind condițiile de acordare 
de derogări temporare și limitate de la normele comunitare sanitare specifice pentru producția 
și comercializarea anumitor produse de origine animală, Directiva 91/497/CEE a Consiliului 
de modificare și codificare a Directivei 64/433/CEE privind problemele de sănătate în 
domeniul schimburilor intracomunitare de carne proaspătă pentru a le extinde la producția și 
comercializarea de carne proaspătă și Decizia Comisiei din 13 noiembrie 1996 de stabilire a 
condițiilor speciale de autorizare a unităților en-gros. Petiționarul indică faptul că societățile 
în discuție operează la costuri mai reduse și își pot vinde produsele mai ieftin, conducând la 
denaturarea concurenței. Deoarece inspecțiile efectuate de autoritățile sanitar-veterinare la 
piața centrală de carne din Atena și la abatorul din Preveza în anul 2002 nu au remediat aceste 
aspecte, iar standardele actuale sanitare și de funcționare reprezintă un pericol serios la adresa 
sănătății publice, petiționarul solicită intervenția Parlamentului European.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 23 aprilie 2007. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 9 iulie 2007



PE392.230v03-00 2/4 CM\802600RO.doc

RO

Serviciile Comisiei au primit o scrisoare identică cu cea care face obiectul prezentei petiții, 
sub forma unei plângeri. Plângerea a fost înregistrată oficial la 28 februarie 2007, iar serviciile 
Comisiei au inițiat o procedură de investigație. Reclamantul a fost informat cu privire la 
procedura în discuție.

Una dintre acțiunile programate de serviciile Comisiei în cadrul procedurii de investigație sus-
menționate a constat într-o misiune de inspecție efectuată în Grecia de către Oficiul alimentar 
și veterinar al Comisiei în perioada 18 - 29 iunie 2007. Rezultatele și concluziile acestei 
inspecții vor fi ulterior evaluate și luate în considerare, împreună cu alte elemente, de către 
serviciile care se ocupă cu soluționarea plângerii sus-menționate.

4. Răspunsul Comisiei, primit la 20 februarie 2009

Parlamentul European a fost informat de două ori în audieri orale în 2007 și 2008, cu privire 
la eforturile de a monitoriza și de a îmbunătăți situația în Grecia.
Numeroase inspecții ale Oficiului alimentar și veterinar (OAV, serviciul de inspecție al DG 
Sănătate și Consumatori) au stabilit că piața Rentis din Atena nu respectă cerințele de igienă 
comunitare1, de exemplu, operarea în mod ilegal a tranșării, deficiențele în structuri și în 
condițiile de igienă, inclusiv contaminarea cărnii, lipsa de control și / sau de sancțiuni.
Piața este încă funcțională, în ciuda faptului că autoritățile elene și-au dat acordul inițial 
pentru reconstruirea acesteia până la jumătatea anului 2005, pentru a răspunde acestor cerințe.
Au fost emise două scrisori prealabile constatării unei infracțiuni (29 septembrie 2007/14 
februarie 2008).
Prin scrisoarea din data de 31 martie 2008, autoritățile elene au declarat că 13 noi unități au 
fost transferate în noile clădiri și au fost aprobate în conformitate cu normele comunitare de 
igienă. În plus, se preconiza ca 12 unități suplimentare să fie transferate în noile clădiri până
la sfârșitul lunii aprilie 2008. Acestea urmau încă să fie aprobate. Restul de unități care 
funcționează în vechile sedii ale pieței Rentis îndeplinesc doar cerințele majore și au fost 
controlate la intervale regulate. O scrisoare din partea autorităților elene, din data de 26 martie 
2008, referitoare la petiție, reiterează declarațiile de mai sus.

O altă inspecție a OAV a fost efectuată în perioada 31 martie - 9 aprilie 2008. S-a stabilit încă 
o dată faptul că, deși au fost înregistrate unele progrese, sunt încă prezente mai multe 
deficiențe în ceea ce privește normele de igienă în clădirile vechi și noi. Cea de-a doua clădire 
nouă a fost finalizată în martie 2008. Din nou au fost identificate probleme legate de condițiile 
de amenajare și de igienă. Partea veche a pieței era încă operațională, în condiții care nu erau 
în conformitate cu dispozițiile relevante ale Regulamentelor comunitare privind igiena, în 
ceea ce privește manipularea cărnii proaspete. OAV a făcut mai multe recomandări pentru 
îmbunătățirea controlului elen și implementării în general și, în special, a solicitat să se ia 
măsuri în piața Rentis pentru a corecta deficiențele legate de structură, amenajare, întreținere 
și cerințele de igienă, precum și responsabilitatea autorității competente.

                                               
1 Regulamentele comunitare privind igiena (și 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 și Regulamentul (CE) nr. 854/2004 de stabilire a normelor specifice de organizare 
a controalelor oficiale privind produsele de origine animală destinate consumului uman (instituții 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 piața 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 cetățenii greci nu beneficiază de mai puțină protecție decât 
ceilalți cetățeni europeni.

5. Răspunsul Comisiei, primit la 22 ianuarie 2010

La 10 noiembrie 2009, Comisia a transmis autorităților din Grecia o scrisoare de punere în 
întârziere referitoare la condițiile de igienă și aprobarea de unități în vechile clădiri ale pieței 
Rentis.

Pentru a defini contextul, ar trebui amintit faptul că, din 20021, numeroase misiuni efectuate 
de Oficiul alimentar și veterinar (OAV) au identificat deficiențe majore și grave în ceea ce 
privește structura, amenajarea, întreținerea, igiena și supravegherea oficială a pieței Rentis.

În cadrul celor mai recente misiuni de inspecție întreprinse de OAV în perioadele 31 martie -
8 aprilie 2008 și 22 iunie - 3 iulie 2009, Comisia a invitat autoritățile elene să adopte măsurile 
necesare în privința pieței Rentis, în vederea remedierii acestor deficiențe.

A fost lansat un program de modernizare și de construcție a unor clădiri noi, program care 
însă nu a fost încă finalizat. Autoritățile elene au informat Comisia Europeană că 
preconizează ca situația să se rezolve odată cu transferul unităților rămase din vechile clădiri 
ale pieței Rentis în noile clădiri ale acesteia, după finalizarea lucrărilor de construcție. Cu 
toate acestea, nu a fost prezentat un calendar precis.

Situația actuală e vechilor clădiri ale pieței Rentis constituie un real motiv de îngrijorare 
pentru Comisia Europeană.

Astfel, raportul OAV privind misiunea efectuată în perioada 22 iunie - 3 iulie 2007 
semnalează faptul că 7 unități mai funcționează încă în vechile clădiri, în condiții de igienă 
inacceptabile pentru stocarea cărnii proaspete.

De asemenea, același raport precizează că niciuna dintre cele 7 unități aflate în partea veche a 
pieței Rentis nu este nici aprobată, nici înregistrată individual, așa cum prevede legislația 
comunitară.

Prin urmare, Comisia consideră că autoritățile elene nu au respectat anumite obligații stipulate 
în dispozițiile cu privire la controalele oficiale și măsurile care trebuie luate în cazurile de 

                                               
1 Rapoartele privind misiunile de inspecție efectuate de Oficiul alimentar și veterinar pot fi găsite la 
următoarea adresă:
http://ec.europa.eu/food/fvo/ir_search_en.cfm
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neconformitate, prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 882/20041 privind controalele oficiale 
efectuate pentru a asigura verificarea conformității cu legislația privind hrana pentru 
animale și produsele alimentare și cu normele de sănătate animală și de bunăstare a 
animalelor, precum și în Regulamentul (CE) nr. 854/20042 de stabilire a normelor specifice 
de organizare a controalelor oficiale privind produsele de origine animală destinate 
consumului uman.

În cele din urmă, ar trebui menționat faptul că Regulamentul (CE) nr. 854/2004 face parte 
dintr-un nou ansamblu de regulamente3 care fuzionează, armonizează și simplifică cerințele 
detaliate și complexe în materie de igienă, cuprinse anterior într-o serie de directive ale 
Consiliului referitoare la igiena produselor alimentare și producția și comercializarea 
produselor de origine animală.

În cadrul celei mai recente misiuni de inspecție efectuate în perioada 22 iunie - 3 iulie 2009, 
Comisia Europeană a solicitat autorităților elene să prezinte listele unităților aprobate, precum 
și ale celor neaprobate, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 854/2004. Abatorul din
Preveza nu figurează pe niciuna dintre aceste liste. În cursul misiunii menționate anterior, 
abatorul din Preveza nu a făcut obiectul unei vizite din partea Oficiul alimentar și veterinar.

Comisia Europeană va contacta autoritățile elene pentru a obține informații actualizate 
referitoare la situația actuală a abatorului din Preveza.

                                               
1 Regulamentul (CE) nr. 882/20041 privind controalele oficiale efectuate pentru a asigura verificarea 
conformității cu legislația privind hrana pentru animale și produsele alimentare și cu normele de sănătate animală 
și de bunăstare a animalelor, JO L 165, 30.4.2004.
2 Regulamentul (CE) nr.854/20042 de stabilire a normelor specifice de organizare a controalelor oficiale 
privind produsele de origine animală destinate consumului uman, JO L 226, 25.6.2004.
3 Trimiteri la precedentele directive ale Consiliului pot fi găsite la următoarea adresă:
http://ec.europa.eu/food/food/biosafety/hygienelegislation/index_en.htm


