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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1304/2008, внесена от Ewa Sienkiewiez Hippler, с полско
гражданство, от името на екологичната организация „Przyjaciól Ziemi 
Nadnoteckiej”, относно замърсяване с отпадъци от преработката на мъртви 
животни

1. Резюме на петицията

Вносителката на петицията повдига въпроса с непоносимото положение, от което
страдат жителите на община Kaczory в Западна Полша в резултат от дейността на 
производителя на храни FARMUTIL, която включва преработката на мъртви животни и 
опасни отпадъци от категории I, II и III. Вносителката на петицията посочва, че 
компанията разпръсква големи количества костно брашно по земята в областта, което 
води до замърсяване на жилища, езера и пасища. Вносителката на петицията също така 
твърди, че много странични продукти от преработката на мъртви животни просто се 
заравят в района, като се създава сериозен риск за подводните води. Затова 
вносителката на петицията отправя искане към Европейския парламент да се намеси и 
да осигури отговорните органи да гарантират стриктното спазване на насоките на ЕС 
относно здравните разпоредби за странични животински продукти, които не са 
предназначени за консумация от човека.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 19 февруари 2009 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 192, параграф 4 от правилника).

3. Отговор на Комисията, получен на 19 юни 2009 г.

„Вносителката на петицията изтъква потенциални нарушения на законодателството на 
Общността в областта на защитата на човешкото здраве и ветеринарно-санитарните 
условия, както и в областта на околната среда.  
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От предоставената информация и списъка с одобрени предприятия, който полските 
органи са изготвили в съответствие с Регламент (ЕО) № 1774/2002 за установяване на 
здравни правила относно странични животински продукти, непредназначени за 
консумация от човека1 (Регламент за страничните животински продукти), изглежда, че 
са издадени разрешения за две преработвателни предприятия на посоченото място.  
Едно от тези предприятия преработва материали от категория 1, а другото предприятие 
преработва материали от категория 3, използвани при храната за животни и 
органичните торове, в съответствие със същия регламент.

Съгласно Регламента за страничните животински продукти, предприятията за 
преработка трябва да отговарят на общи хигиенни изисквания, които имат за цел да 
предотвратят повишеното излагане на хората и животните на рискове от заболявания. 
По-специално тези предприятия трябва да предприемат мерки, за да избягват 
последващо замърсяване на преработените продукти като брашната от месо и кости. 

Регламентът за страничните животински продукти и допълнителните мерки, приети от 
Комисията за неговото прилагане, допускат използването на странични животински 
продукти от категория 2 и категория 3 при органичните торове, които се използват за 
обогатяване на почвата. Въпреки това този вид употреба подлежи на строги изисквания 
по отношение на използваните методи на преработка, микробиологичните стандарти за 
крайните продукти и опаковката и етикетирането, които е необходимо да се прилагат 
при пускането на пазара на подобни органични торове. По отношение на твърденията
за наторяването на почвата, също така е важно да се отбележи, че трябва да се спази 
определен период на изчакване, преди селскостопанските животни да могат да се 
хранят с растения, отгледани в почви, които са били обогатени с такива органични 
торове. 

По отношение на информацията относно заравянето на мъртви животни в определени 
селскостопански площи, следва да се отбележи, че Регламентът за страничните 
животински продукти допуска унищожаването на странични животински продукти 
чрез заравянето им на място при поява на епизоотия, при спазването на условия, които 
са предназначени да сведат до минимум рисковете за здравето и неблагоприятното 
въздействие върху околната среда. Подобно унищожаване може да се извърши 
единствено ако компетентният орган поеме отговорността за него, като той трябва да 
прецени дали превозът на мъртвите животни до най-близкото предприятие за изгаряне 
или обработка предполага по-високи рискове, отколкото унищожаването им на място, 
или дали е вероятно наличните съоръжения за унищожаване да се окажат без 
достатъчен капацитет предвид обхвата на разпространението на болестта. 

Регламентът за страничните животински продукти понастоящем не допуска подобно 
заравяне при природни бедствия, например наводнения. При все това следва да се 
отбележи, че Комисията е представила на Съвета и Европейския парламент 
предложение за преразглеждане на Регламента за страничните животински продукти2. 
Ако двете институции приемат това предложение, преразгледаният регламент ще 
                                               
1 ОВ L 273, 10.10.2002 г., стр. 1.
2 COM(2008) 345 окончателен от 10 юни 2008 г.
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допуска също заравяне на място при природни бедствия, като отговорността се поема 
от компетентния орган. 

Регламентът за страничните животински продукти задължава операторите да превозват 
страничните животински продукти в херметически затворени контейнери или превозни 
средства. При все това не винаги е задължително страничните животински продукти да 
се превозват в охладено състояние.  Страничните животински продукти е задължително 
да се превозват в охладено или замразено състояние единствено ако страничните 
продукти не са преработени и ако те са предназначени за производството на фуражни 
суровини или храни за домашни любимци. В други случаи температурните условия 
трябва да се адаптират с оглед на избягването на рискове за здравето. 

Комисията ще предостави получената информация на своите служби за ветеринарна 
инспекция, с цел те да я обсъдят по време на бъдещите си посещения в Полша, чиято 
цел е да се удостовери дали законодателството на Общността се прилага правилно.

По отношение на потенциалните нарушения на законодателството на ЕО в областта на 
околната среда, изглежда, че най-значимият въпрос е фактът, че едно от трите 
преработвателни предприятия няма разрешително съгласно Директивата за комплексно 
предотвратяване и контрол на замърсяването.  При все това трябва да се отбележи, че 
изискванията по Директива 2008/1/EО за комплексно предотвратяване и контрол на
замърсяването1 (Директива за комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването) 
се прилагат спрямо инсталации, чийто капацитет надхвърля определени стойности, 
например инсталации за обезвреждане или оползотворяване на животински трупове и 
животински отпадъци с капацитет над 10 тона дневно (вж. точка 6.5 от приложение I от 
Директивата за комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването). От петицията 
не става ясно коя от инсталациите, посочени от вносителката на петицията, не разполага 
с разрешително съгласно Директивата за комплексно предотвратяване и контрол на 
замърсяването. Освен това не е ясно дали предприятието, за което се твърди, че не 
разполага с разрешително, подлежи на изискванията на Директивата за комплексно 
предотвратяване и контрол на замърсяването въз основа на своя капацитет. По 
отношение на броя на разрешителните за комплексно предотвратяване и контрол на 
замърсяването, издавани за различни инсталации, трябва да се посочи, че Директивата 
за комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването не съдържа разпоредба, 
която да изключва възможността държави-членки да издават отделни разрешителни за 
различни инсталации. Държавите-членки разполагат с възможността да издават едно 
или повече разрешителни за една инсталация, както и едно разрешително за няколко 
инсталации, разположени в един и същи обект, при условие че са изпълнени определени 
общи задължения. 
По отношение на други въпроси, свързани със законодателството на ЕО в областта на 
околната среда, Комисията не е в състояние да направи заключения относно наличието 
на нарушения на законодателството на ЕО въз основа на ограничената информация, 
която е предоставена. По-специално не е очевидно по какъв начин законодателството на 
ЕС по отношение на природата (Директива 92/43/ЕИО за опазване на естествените 
местообитания и на дивата флора и фауна2 и Директива 79/409/ЕИО относно опазването 
                                               
1 OВ L 24/8, 29.1.2008 г.
2 ОВ L 206 , 22.7.1992 г., стр. 7
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на дивите птици1) би могло да бъде нарушено. Упоменаването на факта, че определени 
инсталации се намират в близост до територии от мрежата „Натура 2000“, които са 
защитени съгласно законодателството на ЕС, само по себе си не доказва наличието на 
нарушение на директивите за природата. При липсата на информация относно 
начините, по които въпросните дейности могат да навредят на конкретни местообитания 
и растителни и животински видове, защитени от Директивата за местообитанията и 
Директивата за дивите птици, Комисията не е в състояние да установи във връзка с това 
наличието на нарушение на законодателството на ЕО. Също така, по отношение на 
твърденията относно отрицателното въздействие на заравяните животни върху 
подземните води, въз основа на ограничената информация, която е предоставена, 
Комисията не е в състояние да установи наличието на нарушение на Директива 
80/68/ЕИО относно опазването на подземните води от замърсяване, причинено от 
определени опасни вещества2.“

                                               
1 ОВ L 103 , 25.4.1979 г., стр. 1
2 ОВ L 20 , 26.1.1980 г., стр. 40


