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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 1237/2012, adresată de Athina Plati, de cetățenie elenă, privind 
subprodusele de origine animală

1. Rezumatul petiției

Petiționara reclamă faptul că Grecia încalcă Regulamentul nr. 1774/2002 de stabilire a 
normelor sanitare privind subprodusele de origine animală care nu sunt destinate consumului 
uman, fapt confirmat prin hotărârea CEJ O-248/2008. Aceasta susține că Grecia nu s-a 
conformat nici până în prezent hotărârii și propune Comisiei să impună Greciei sancțiuni 
financiare pentru nerespectarea hotărârii CEJ.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 18 ianuarie 2013. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 27 martie 2013

Petiționara a depus în paralel o plângere la Comisia Europeană cu privire la aspecte similare 
celor care fac obiectul petiției. Comisia analizează în prezent informațiile furnizate în 
plângere și este pe cale să ofere un răspuns petiționarei. Comisia va furniza petiționarei 
informații detaliate cu privire la monitorizarea în curs (inclusiv prin organizarea de reuniuni 
periodice între serviciile Comisiei și autoritățile elene) a acțiunilor și a măsurilor luate de 
autoritățile elene pentru a asigura conformitatea cu hotărârea Curții de Justiție a UE.

Serviciile Comisiei monitorizează în mod sistematic progresul înregistrat de Grecia în ceea ce 
privește asigurarea conformității cu hotărârea Curții de Justiție a UE în cauza C-248/08, prin 
reuniuni bilaterale la nivel înalt organizate trimestrial. Cea mai recentă reuniune cu autoritățile 
elene a avut loc în martie 2013 și a abordat în mod specific nevoia de a asigura conformitatea 
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cu hotărârea Curții. Cu această ocazie, autoritățile elene au prezentat rapoarte privind unele 
dintre măsurile deja luate sau care trebuie luate încă în acest scop.

Pe lângă raportarea periodică privind progresul spre aplicarea corectă a legislației Uniunii în 
materie de subproduse, autorităților elene li se va solicita în mod specific să investigheze în 
profunzime și în mod prioritar circumstanțele expuse de petiționară (privind exploatarea unui 
centru de ecarisaj și riscurile pentru sănătate legate de expunerea la produse de origine 
animală în regiunea Agioi Theodoroi din Prefectura Ilia) și să prezinte Comisiei un raport în 
care să se indice în detaliu orice acțiune sau măsură întreprinsă pentru a remedia deficiențele 
identificate.


