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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1237/2012, ko iesniedza Grieķijas valstspiederīgā Athina 
Plati, par dzīvnieku izcelsmes blakusproduktiem

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēja norāda, ka Grieķija pārkāpj Regulu (EK) Nr. 1774/2002, ar ko 
nosaka veselības aizsardzības noteikumus attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes blakusproduktiem, 
kuri nav paredzēti cilvēku uzturam, kā to apstiprina Eiropas Savienības Tiesas spriedums O-
248/2008. Viņa apgalvo, ka Grieķija vēl joprojām nav izpildījusi spriedumu. Viņa ierosina, lai 
Komisija Grieķijai piemērotu naudas sodus par Eiropas Savienības Tiesas sprieduma 
neievērošanu.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2013. gada 18. janvārī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2013. gada 27. martā

Lūgumraksta iesniedzēja paralēli ir iesniegusi Eiropas Komisijai sūdzību par jautājumiem, 
kas līdzīgi tiem, kuri norādīti lūgumrakstā. Komisija pašlaik izvērtē sūdzībā minēto 
informāciju un ir sākusi gatavot atbildi lūgumraksta iesniedzējai. Komisija sniegs 
lūgumraksta iesniedzējai detalizētu informāciju par pastāvīgo uzraudzību (tostarp Komisijas 
dienestu un Grieķijas iestāžu regulārām sanāksmēm) attiecībā uz darbībām un pasākumiem, 
ko Grieķijas iestādes veic, lai panāktu ES Tiesas sprieduma ievērošanu.

Komisijas dienesti sistemātiski uzrauga Grieķijas progresu attiecībā uz to, kā tiek izpildīts ES 
Tiesas spriedums lietā C-248/08, un šajā nolūkā izmanto divpusējas augsta līmeņa sanāksmes 
reizi ceturksnī. Nesenākā sanāksme ar Grieķijas iestādēm notika 2013. gada martā, un tajā 
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īpaši tika izskatīta nepieciešamība nodrošināt ES Tiesas sprieduma ievērošanu. Šoreiz 
Grieķijas iestādes ziņoja par dažiem pasākumiem, kas jau ir veikti vai vēl ir jāveic šajā nolūkā.

Papildus regulāriem ziņojumiem par progresu ceļā uz to, lai pareizi piemērotu Savienības 
tiesību aktus dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu jomā, Grieķijas iestādes tiks jo īpaši 
aicinātas prioritārā kārtā rūpīgi izmeklēt apstākļus, par kuriem ziņoja lūgumraksta iesniedzēja 
(par pārstrādes rūpnīcas darbību un par veselības apdraudējumiem saistībā ar dzīvnieku 
izcelsmes blakusproduktu iedarbību Agioi Theodoroi apkārtnē Ilia prefektūrā), un ziņot 
Komisijai, detalizēti norādot visas darbības un pasākumus, kas īstenoti, lai novērstu 
konstatētās nepilnības.


