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Om: Andragende 1304/2008 af Ewa Sienkiewicz Hippler, polsk statsborger, for 
miljøsammenslutningen "Przyjaciól Ziemi Nadnoteckiej", om forurening med 
affald fra behandling af døde kreaturer

1. Sammendrag

Andrageren henviser til den ulidelige situation, beboerne i den vestpolske kommune Kaczory 
befinder sig i som følge af fødevarekoncernen FARMUTIL's aktiviteter, der omfatter 
behandling af døde kreaturer og farligt kategori 1-, 2- og 3-affald. Andrageren påpeger bl.a., 
at virksomheden spreder store mængder benmel ud på markerne i området, hvilket fører til 
forurening af boliger, søer og græsningsarealer. Andrageren hævder tillige, at mange 
biprodukter fra behandlingen af døde kreaturer simpelthen bliver nedgravet i området, hvilket 
skaber alvorlig fare for grundvandet. Andrageren anmoder derfor Europa-Parlamentet om at 
gribe ind og sikre, at de ansvarlige myndigheder garanterer en nøje overholdelse af EU's 
retningslinjer om sundhedsbestemmelser for animalske biprodukter, som ikke er bestemt til 
konsum.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 19. februar 2009). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 19. juni 2009.

Andrageren henviser til mulige krænkelser af fællesskabslovgivningen om beskyttelse af 
folkesundheden og dyrs sundhed samt af miljølovgivningen.

Af de modtagne oplysninger og den liste over godkendte anlæg, som de polske myndigheder 
har udarbejdet i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1774/2002 af 3. oktober 2002 om 
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sundhedsbestemmelser for animalske biprodukter, som ikke er bestemt til konsum1 ("ABP-
forordningen"), fremgår det, at der er blevet godkendt to forarbejdningsanlæg på det 
pågældende sted. Et af disse anlæg forarbejder kategori 1-materialer og den anden kategori 3-
materialer med anvendelse i foderstoffer og organiske gødningsstoffer i overensstemmelse 
med den nævnte forordning.

I henhold til ABP-forordningen skal forarbejdningsanlæg opfylde generelle hygiejnekrav, der 
har til formå at forebygge risiko for sygdomsspredning til mennesker og dyr. Sådanne anlæg 
skal navnlig træffe foranstaltninger til at undgå rekontaminering af forarbejdede produkter 
såsom kød- og benmel.

ABP-forordningen og de yderligere foranstaltninger, som Kommissionen har vedtaget til 
gennemførelse af den, tillader anvendelse af animalske biprodukter af kategori 2 og 3 i 
organiske gødningsstoffer, der anvendes på marker. Denne anvendelse er imidlertid 
underkastet strenge betingelser for de forarbejdningsmetoder, der anvendes, de 
mikrobiologiske standarder for slutprodukterne og for den pakning og mærkning, der skal 
anvendes, når sådanne gødningsstoffer markedsføres. For så vidt angår den påståede 
anvendelse på marker, er det desuden vigtigt at bemærke, at der skal gå en vis periode, før 
husdyr må fodres med afgrøder fra marker, hvor der er blevet anvendt sådanne organiske 
gødningsstoffer.

For så vidt angår oplysningerne om nedgravning af døde dyr på visse marker, bør det 
bemærkes, at ABP-forordningen giver mulighed for bortskaffelse af animalske biprodukter 
ved nedgravning på stedet i tilfælde af udbrud af en epizooti, under forhold, der har til formål 
at minimere sundhedsrisikoen og de negative indvirkninger på miljøet. Denne form for 
bortskaffelse kan kun gennemføres på de kompetente myndigheders ansvar. De kompetente 
myndigheder skal evaluere, om transporten af de døde dyr til det nærmeste forbrændings-
eller forarbejdningsanlæg frembyder større risici end bortskaffelse på stedet, eller om det er 
sandsynligt, at sygdomsudbruddets omfang vil føre til kapacitetsmangel på de til rådighed 
værende bortskaffelsesanlæg. 

ABP-forordningen tillader i øjeblikket ikke nedgravning i tilfælde af naturkatastrofer såsom 
oversvømmelser. Det bør imidlertid bemærkes, at Kommissionen har forelagt Rådet og 
Europa-Parlamentet et forslag om en revideret forordning om animalske biprodukter2. Hvis 
begge institutioner vedtager dette forslag, vil den reviderede forordning også give mulighed 
for nedgravning på stedet i tilfælde af naturkatastrofer, på de kompetente myndigheders 
ansvar.

ABP-forordningen pålægger operatørerne at transportere animalske biprodukter i lækagesikre 
containere eller køretøjer. Det er imidlertid ikke i alle tilfælde obligatorisk at transportere 
animalske biprodukter i afkølet tilstand. Transport af animalske biprodukter i afkølet eller 
frossen tilstand er kun obligatorisk, hvis biprodukterne er uforarbejdede, og hvis de skal 
bruges til produktion af foderstoffer eller foder til kæledyr. I andre tilfælde skal 
temperaturforholdene være således, at sundhedsrisici undgås.

Kommissionen videresender de modtagne oplysninger til sine veterinære kontroltjenester, så 

                                               
1 EFT L 273 af 10.10.2002, s. 1.
2 KOM(2008)345 endelig udgave af 10. juni 2008.
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de kan tage hensyn til dem under deres fremtidige besøg i Polen, som gennemføres for at 
kontrollere, at fællesskabslovgivningen anvendes korrekt.

For så vidt angår eventuelle overtrædelser af EU's miljølovgivning, ser det ud til, at det 
vigtigste spørgsmål er den manglende IPPC-tilladelse til et af de tre destruktionsanlæg i 
området. Det bør imidlertid bemærkes, at kravene i direktiv 2008/1/EF1 om integreret 
forebyggelse og bekæmpelse af forurening (IPPC-direktivet) finder anvendelse på anlæg på
over en vis kapacitet, f.eks. anlæg til destruktion eller udnyttelse af døde dyr eller dele heraf 
og animalsk affald med en kapacitet på over 10 tons/dag (se punkt 6.5 i bilag I til IPPC-
direktivet). Det fremgår ikke klart af andragendet, hvilket af de af andrageren nævnte anlæg 
der mangler IPPC-tilladelsen. Det er heller ikke klart, om det anlæg, der skulle mangle en 
IPPC-tilladelse, er omfattet af IPPC-direktivets kapacitetskrav. I betragtning af antallet af 
IPPC-tilladelser, der er udstedt til forskellige anlæg, må det bemærkes, at der ikke findes 
nogen bestemmelse i IPPC-direktivet, som afskærer medlemsstaterne fra at udstede separate 
tilladelser til flere anlæg. Medlemsstaterne har mulighed for at udstede en eller flere 
tilladelser til ét anlæg samt én tilladelse til flere anlæg, der befinder sig samme sted, forudsat 
at direktivets almindelige betingelser er opfyldt.

For så vidt angår andre spørgsmål i EU-miljølovgivningen, er Kommissionen på grundlag af 
de begrænsede oplysninger ikke i stand til at drage nogen konklusioner vedrørende en mulig 
overtrædelse af fællesskabsretten. Mere konkret er det ikke indlysende, hvordan EU's 
naturlovgivning (direktiv 92/43/EØF2 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter og 
direktiv 79/409/EØF3 om beskyttelse af vilde fugle) kan være overtrådt. En ren henvisning til, 
at visse anlæg ligger i nærheden af Natura 2000-lokaliteter, der er beskyttet i henhold til EU-
lovgivningen, tyder ikke i sig selv på krænkelse af naturdirektiverne. Da der mangler 
oplysninger om, hvorledes specifikke naturtyper og arter, der er beskyttet i henhold til habitat-
og fugledirektivet, kan skades af de pågældende aktiviteter, er Kommissionen ikke i stand til 
at påvise en overtrædelse af EU-lovgivningen på dette område. På samme måde er 
Kommissionen med hensyn til påstandene om den negative indvirkning af nedgravede dyr på 
grundvandet ikke på grundlag af de begrænsede oplysninger i stand til at påvise en 
overtrædelse af direktiv 80/68/EØF4 om beskyttelse af grundvandet mod forurening forårsaget 
af visse farlige stoffer.

                                               
1 EUT L 24 af 29.1.2008, s. 8.
2 EFT L 206 af 22.7.1992, s. 7.
3 EFT L 103 af 25.4.1979, s. 1.
4 EFT L 20 af 26.1.1980, s. 40.


