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1. Περίληψη της αναφοράς

Η αναφέρουσα επισημαίνει ότι η Ελλάδα, όπως επιβεβαιώθηκε από την απόφαση του 
δικαστηρίου της ΕΕ O-248/2008, παραβιάζει τον κανονισμό 1774/2002 σχετικά με τον 
καθορισμό υγειονομικών κανόνων για τα ζωικά υποπροϊόντα που δεν προορίζονται για 
κατανάλωση από τον άνθρωπο. Ισχυρίζεται ότι η Ελλάδα εξακολουθεί να μην 
συμμορφώνεται με την εν λόγω απόφαση και προτείνει να της επιβληθούν οικονομικές 
κυρώσεις από την Επιτροπή για τη μη συμμόρφωσή της προς την απόφαση του Δικαστηρίου.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 18 Ιανουαρίου 2013. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 27 Μαρτίου 2013

Ο αναφέρων υπέβαλε παράλληλα μια καταγγελία προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με 
θέματα τα οποία είναι παρόμοια με εκείνα που τίθενται στην αναφορά. Η Επιτροπή εξετάζει 
επί του παρόντος τις πληροφορίες που παρέχονται στην καταγγελία και βρίσκεται στη 
διαδικασία εκπόνησης της απάντησής της στον αναφέροντα. Η Επιτροπή θα παράσχει στον 
αναφέροντα  λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την εν εξελίξει παρακολούθηση (μέσω 
τακτικών συναντήσεων μεταξύ των υπηρεσιών της Επιτροπής και των ελληνικών αρχών), 
των δράσεων και των μέτρων που ελήφθησαν από τις ελληνικές αρχές προκειμένου να 
έρθουν σε συμμόρφωση με την απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι υπηρεσίες της Επιτροπής παρακολουθούν συστηματικά την πρόοδο της Ελλάδα στην 
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επίτευξη συμμόρφωσης με την απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην 
υπόθεση C-248/08, μέσω διμερών συναντήσεων υψηλού επιπέδου σε τριμηνιαία βάση. Η 
τελευταία συνάντηση με τις ελληνικές αρχές έλαβε χώρα το Μάρτιο του 2013 και εξέτασε
ειδικά την ανάγκη να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση με την απόφαση του Δικαστηρίου. Με 
την ευκαιρία αυτή, οι ελληνικές αρχές ανέφεραν μερικά από τα μέτρα που έχουν ήδη ληφθεί 
ή πρόκειται να ληφθούν για το σκοπό αυτό.

Εκτός από την τακτική υποβολή εκθέσεων σχετικά με την πρόοδο προς την ορθή εφαρμογή 
της κοινοτικής νομοθεσίας για τα ζωικά υποπροϊόντα, έχει ζητηθεί από τις ελληνικές αρχές 
ειδικά να ερευνήσουν σε βάθος ως προτεραιότητα τις περιστάσεις που θίγει ο αιτών  (σχετικά 
με τη λειτουργία της μονάδας  και για τους κινδύνους υγείας που συνδέονται με την έκθεση 
σε ζωικά υποπροϊόντα στην περιοχή των Αγίων Θεοδώρων του Νομού Ηλείας) και να 
υποβάλουν έκθεση στην Επιτροπή αναφέροντας λεπτομερώς κάθε ενέργεια ή μέτρο που 
τέθηκε σε εφαρμογή για την αντιμετώπιση των ελλείψεων.


