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Tema: Peticija Nr. 1237/2012 dėl šalutinių gyvūninių produktų, kurią pateikė 
Graikijos pilietė Athina Plati

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėja nurodo, kad Graikija pažeidžia Reglamentą (EB) Nr. 1774/2002, nustatantį 
sveikatos taisykles gyvūninės kilmės šalutiniams produktams, neskirtiems vartoti žmonėms, 
kaip patvirtinta Teisingumo Teismo sprendime O-248/2008. Ji tvirtina, kad Graikija vis dar 
nesilaiko šio sprendimo. Peticijos pateikėja siūlo, kad Komisija skirtų Graikijai finansines 
nuobaudas už Teisingumo Teismo sprendimo nesilaikymą.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2013 m. sausio 18 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2013 m. kovo 27 d.

„Peticijos pateikėja kartu pateikė skundą Europos Komisijai dėl klausimų, kurie panašūs į 
šioje peticijoje keliamus klausimus. Komisija šiuo metu vertina skunde pateiktą informaciją ir 
rengiasi atsakyti į peticijos pateikėjos skundą. Komisija pateiks išsamią informaciją peticijos 
pateikėjai apie nuolatinę veiksmų ir priemonių, kurių imasi Graikijos valdžios institucijos, 
siekdamos laikytis Europos Sąjungos Teisingumo Teismo sprendimo, stebėseną (įskaitant 
reguliarius Komisijos tarnybų ir Graikijos valdžios institucijų susitikimus).

Komisijos tarnybos sistemingai stebi Graikijos pažangą siekiant laikytis Europos Sąjungos 
Teisingumo Teismo sprendimo byloje C-248/08 kas ketvirtį rengiamuose dvišaliuose aukšto 
lygio susitikimuose. Paskutinis susitikimas su Graikijos valdžios institucijomis vyko 2013 m. 
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kovo mėn., ir jame konkrečiai aptarta būtinybė užtikrinti Teisingumo Teismo sprendimo 
laikymąsi. Šiame susitikime Graikijos valdžios institucijos pranešė apie kai kurias priemones, 
kurių jau imtasi ar kurių dar reikia imtis siekiant šio tikslo.

Be reguliarių ataskaitų apie pažangą siekiant tinkamai taikyti Sąjungos teisės aktus dėl 
gyvūninės kilmės šalutinių produktų, iš Graikijos valdžios institucijų bus konkrečiai 
reikalaujama prioritetine tvarka nuodugniai ištirti aplinkybes, apie kurias pranešė peticijos 
pateikėja (dėl perdirbimo įrenginio eksploatavimo ir sveikatai keliamo pavojaus, susijusio su 
gyvūninės kilmės šalutinių produktų poveikiu Agioi Theodoroi srityje, Ilia prefektūroje), ir 
pranešti apie tai Komisijai išsamiai nurodant visus veiksmus ar priemones, kurių imtasi ar 
kurios taikytos nustatytiems trūkumams pašalinti.“


