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over dierlijke bijproducten

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indienster wijst erop dat Griekenland inbreuk pleegt op Verordening nr. 1774/2002 inzake 
niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten, zoals bevestigd in arrest 
O-248/2008 van het Hof van Justitie. Zij beweert dat Griekenland nog steeds geen gevolg 
heeft gegeven aan het arrest. Zij stelt voor dat de Commissie aan Griekenland financiële 
sancties oplegt wegens niet-naleving van het arrest van het Europese Hof van Justitie.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 18 januari 2013. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 27 maart 2013

Indienster heeft gelijktijdig een klacht ingediend bij de Europese Commissie over kwesties 
vergelijkbaar met de in het verzoekschrift aangekaarte kwesties. De Commissie bestudeert 
momenteel de bij deze klacht verstrekte gegevens en werkt aan een antwoord aan indienster. 
De Commissie zal indienster gedetailleerde informatie verstrekken over de voortdurende 
monitoring (o.a. via regelmatig overleg tussen de diensten van de Commissie en de Griekse 
autoriteiten) van de door de Griekse autoriteiten uitgevoerde acties en maatregelen teneinde te 
voldoen aan het arrest van het Europees Hof van Justitie.

De diensten van de Commissie controleren de vorderingen van Griekenland met betrekking 
tot de naleving van het arrest van het Europees Hof van Justitie in zaak C-248/08 op 
systematische wijze, door middel van bilaterale vergaderingen op hoog niveau op 
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kwartaalbasis. De laatste vergadering met de Griekse autoriteiten vond plaats in maart 2013 
en handelde in het bijzonder over de noodzaak ervoor te zorgen dat het arrest van het Hof 
wordt nageleefd. Bij deze gelegenheid hebben de Griekse autoriteiten verslag uitgebracht over 
een aantal van de maatregelen die zij hiertoe reeds hebben genomen of zullen nemen.

Naast regelmatige verslaggeving over de vorderingen met betrekking tot de correcte 
toepassing van de Uniewetgeving inzake dierlijke bijproducten, worden de Griekse 
autoriteiten uitdrukkelijk verzocht om prioriteit te verlenen aan grondig onderzoek naar de 
door indienster gemelde omstandigheden (exploitatie van een destructiebedrijf en 
gezondheidsrisico's in verband met de blootstelling aan dierlijke bijproducten in de regio 
Agioi Theodoroi in de prefectuur Ilia) en hierover verslag uit te brengen aan de Commissie 
door middel van een gedetailleerde beschrijving van alle uitgevoerde acties of maatregelen 
om de geïdentificeerde tekortkomingen te verhelpen.


