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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1237/2012 af Athina Plati, græsk statsborger, om animalske 
biprodukter

1. Sammendrag

Andrageren påpeger, at Grækenland ikke overholder forordning 1774/2002 om 
sundhedsbestemmelser for animalske produkter, som ikke er bestemt til konsum, hvilket blev 
bekræftet ved Domstolens dom nr. O-248/2008. Hun påstår, at Grækenland stadig ikke følger 
dommen. Hun foreslår, at Kommissionen pålægger Grækenland bøder for ikke at følge 
Domstolens dom.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 18 januar 2013). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 27 marts 2013

Andrageren har sideløbende indgivet en klage til Kommissionen om spørgsmål, der svarer til 
dem, der omhandles i andragendet. Kommissionen er nu i færd med at vurdere oplysningerne 
i klagen og udarbejde et svar til andrageren. Kommissionen vil forelægge andrageren 
detaljerede oplysninger om den løbende overvågning (bl.a. gennem regelmæssige møder 
mellem Kommissionens tjenestegrene og de græske myndigheder) af de aktioner og 
foranstaltninger, som de græske myndigheder har truffet for at efterkomme Domstolens dom.

Kommissionens tjenestegrene overvåger systematisk Grækenlands bestræbelser på at 
efterkomme Domstolens dom i sag C-248/08 gennem kvartalsvise bilaterale møder på højt 
plan. Det seneste møde med de græske myndigheder fandt sted i marts 2013 og omhandlede 
specifikt behovet for at sikre overholdelsen af Domstolens dom. Ved denne lejlighed 
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redegjorde de græske myndigheder for nogle af de foranstaltninger, der allerede er truffet, 
eller som skal træffes med henblik herpå.

Ud over den løbende rapportering om fremskridt i retning af en korrekt gennemførelse af EU's 
lovgivning om animalske biprodukter vil de græske myndigheder specifikt blive anmodet om 
at prioritere en grundig undersøgelse af de forhold, som andrageren har beskrevet (driften af 
en destruktionsanstalt og de sundhedsmæssige risici forbundet med udsættelse for animalske 
biprodukter i området omkring Agioi Theodoroi i Ilia-præfekturet) og til at rapportere tilbage 
til Kommissionen med en detaljeret beskrivelse af alle aktioner eller foranstaltninger, der 
iværksættes for at afhjælpe de konstaterede mangler.


