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melléktermékekről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója kifejti, hogy Görögország megsérti a nem emberi fogyasztásra szánt 
állati melléktermékekre vonatkozó egészségügyi előírások megállapításáról szóló rendeletet, 
amint azt az Európai Bíróság O-248/2008 számú ítélete is megerősítette. Állítása szerint 
Görögország továbbra sem tesz eleget az ítéletnek. Javasolja a Bizottságnak, hogy az Európai 
Bíróság ítéletének be nem tartása miatt vessen ki Görögországra pénzbírságot.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2013. január 18. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2013. március 27.

„A petíció benyújtója egyidejűleg az Európai Bizottsághoz is panaszt nyújtott be az e 
petícióban felvetettekhez hasonló kérdésekben. A Bizottság jelenleg értékeli a panaszban 
benyújtott információkat, és elkészíti a választ a petíció benyújtója részére. A Bizottság 
részletes információkkal szolgál majd a petíció benyújtója részére a görög hatóságok által az 
Európai Unió Bírósága ítéletének való megfelelés érdekében tett lépésekre és a meghozott 
intézkedésekre vonatkozóan folyamatban lévő – többek között a bizottsági szolgálatok és a 
görög hatóságok közötti rendszeres találkozók útján történő – felülvizsgálatról.

A Bizottság szolgálatai negyedévente tartott, magas szintű kétoldalú találkozók útján 
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módszeresen nyomon követik azt a görögországi folyamatot, amelynek célja az Európai Unió 
Bírósága C-248/08. sz. ügyben hozott ítéletének való megfelelés. A görög hatóságokkal a 
legutóbbi találkozóra 2013 márciusában került sor, és ezen külön kitértek arra, hogy 
biztosítani kell a Bíróság ítéletének való megfelelést. A találkozó alkalmával a görög 
hatóságok beszámoltak néhány, ennek érdekében már meghozott, illetve még meghozandó 
intézkedésről.

Az állati melléktermékekre vonatkozó uniós szabályozás megfelelő alkalmazása terén elért 
előrehaladásról készített rendszeres jelentések mellett a görög hatóságokat külön felkérik, 
hogy sürgősséggel vizsgálják ki a petíció benyújtója által említett körülményeket (a 
hulladékfeldolgozó üzem működésével és az állati melléktermékeknek való expozícióhoz 
kapcsolódó egészségügyi kockázatokkal kapcsolatban az íliai körzetben található Agii 
Theodori területén), és hogy számoljanak be a Bizottságnak, részletesen megjelölve a feltárt 
hiányosságok orvoslására elfogadott fellépéseket vagy intézkedéseket.”


