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Комисия по петиции

27.3.2013

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1237/2012, внесена от Атина Плати, с гръцко гражданство, относно 
страничните животински продукти

1. Резюме на петицията

Вносителката на петицията отбелязва, че Гърция нарушава Регламент 1774/2002 за 
установяване на здравни правила относно странични животински продукти, 
непредназначени за консумация от човека, както се потвърждава от Решение O-
248/2008 на Съда на ЕС. Тя твърди, че Гърция все още не изпълнява това решение. Тя 
предлага на Комисията да наложи финансови санкции на Гърция заради неспазването 
на решението на Съда на ЕС.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 18 януари 2013 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от Правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 27 март 2013 г.

Успоредно с петицията вносителката е внесла жалба до Европейската комисия по 
въпроси, подобни на повдигнатите в петицията. Понастоящем Комисията извършва 
оценка на информацията, представена в жалбата, и е в процес на изготвяне на отговор 
до вносителката на петицията. Комисията ще предостави на вносителката на петицията 
подробна информация относно извършвания мониторинг (включително посредством 
редовни срещи на службите на Комисията и гръцките органи) на действията и мерките, 
предприемани от гръцките органи с цел да се постигне съответствие с решението на 
Съда на ЕС.

Службите на Комисията осъществяват систематичен мониторинг на напредъка на 
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Гърция за постигане на съответствие с решението на Съда на ЕС по дело C-248/08 чрез 
двустранни срещи на високо равнище, които се провеждат всяко тримесечие. 
Последната среща с гръцките органи се проведе през май 2013 г.  и по-специално 
разгледа необходимостта от гарантиране на съответствие с решението на Съда на ЕС. 
По този повод гръцките органи докладваха за някои от мерките, които вече са 
предприети или предстои да бъдат предприети за тази цел.

В допълнение към редовните доклади относно напредъка към правилното прилагане на 
законодателството на Съюза в областта на страничните животински продукти от 
гръцките органи ще бъде изискано да извършат приоритетно задълбочено разследване 
на обстоятелствата, докладвани от вносителката на петицията (относно екарисажното 
предприятие и рисковете за здравето, свързани с излагането на областта Агии Теодори 
в префектура Илия на странични животински продукти), и да докладват на Комисията, 
като изложат подробно всички действия и мерки, осъществени за преодоляване на 
установените недостатъци.


