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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1304/2008, της Ewa Sienkiewiez , πολωνικής ιθαγένειας, εξ ονόματος 
της περιβαλλοντικής οργάνωσης «Przyjaciól Ziemi Nadnoteckiej, σχετικά με 
ρύπανση που οφείλεται σε απόβλητα από την επεξεργασία νεκρών ζώων

1. Περίληψη της αναφοράς

Η αναφέρουσα παραπέμπει στην αφόρητη κατάσταση που βιώνουν οι κάτοικοι του δήμου 
Kaczory στη δυτική Πολωνία, ως αποτέλεσμα των δραστηριοτήτων της βιομηχανίας 
παρασκευής τροφίμων FARMUTIL, οι οποίες περιλαμβάνουν την επεξεργασία νεκρών ζώων 
και επικίνδυνων αποβλήτων κατηγορίας I, II και III. Η αναφέρουσα επισημαίνει ότι η 
εταιρεία διασκορπίζει μεγάλες ποσότητες οστεάλευρων στην περιοχή, με αποτέλεσμα τη 
μόλυνση κατοικιών, λιμνών και λειμώνων. Η αναφέρουσα ισχυρίζεται επίσης ότι πολλά 
υποπροϊόντα των νεκρών ζώων ενταφιάζονται απλώς στην περιοχή, δημιουργώντας σοβαρό 
κίνδυνο για τα υπόγεια ύδατα. Ως εκ τούτου, η αναφέρουσα ζητεί από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο να παρέμβει και να διασφαλίσει ότι οι αρμόδιες αρχές θα εγγυηθούν την 
αυστηρή συμμόρφωση με τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ που αφορούν τις υγειονομικές 
διατάξεις για τα ζωικά υποπροϊόντα που δεν προορίζονται για κατανάλωση.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 19 Φεβρουαρίου 2009. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 19 Φεβρουαρίου 2009.

Η αναφορά θίγει τις δυνάμει παραβιάσεις της κοινοτικής νομοθεσίας για την προστασία του 
κοινού και την υγεία των ζώων καθώς και της νομοθεσίας για το περιβάλλον.

 Από τις παρασχεθείσες πληροφορίες και από τον κατάλογο των εγκεκριμένων 
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εγκαταστάσεων που συνέταξαν οι πολωνικές αρχές σύμφωνα με τον κανονισμό ΕΚ 
1774/2002 για τον καθορισμό υγειονομικών κανόνων σχετικά με τα ζωικά υποπροϊόντα που 
δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο1. ("Κανονισμός ΑΒΡ"), φαίνεται ότι 
στην εν λόγω βιομηχανική μονάδα, έχουν εγκριθεί δύο εγκαταστάσεις μεταποίησης. Μια από 
τις εγκαταστάσεις αυτές επεξεργάζεται υλικά της Κατηγορίας 1 ενώ η άλλη επεξεργάζεται 
υλικά Κατηγορίας 3 με εφαρμογές στις ζωοτροφές και τα οργανικά λιπάσματα, σύμφωνα με 
τον ίδιο κανονισμό.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό ΑΒΡ οι μονάδες επεξεργασίας πρέπει να συμμορφώνονται με τις 
γενικές υγειονομικές απαιτήσεις που στόχο έχουν την πρόληψη της μετάδοσης επικινδύνων 
ασθενειών για τον άνθρωπο και τα ζώα. Οι μονάδες αυτές ιδιαίτερα πρέπει να λαμβάνουν 
μέτρα προκειμένου να αποφεύγεται η εκ νέου μόλυνση των μεταποιημένων προϊόντων όπως 
το κρέας και τα οστεάλευρα.

Ο Κανονισμός ΑΒΡ και τα πρόσθετα μέτρα που ενέκρινε η Επιτροπή για την εφαρμογή του 
επιτρέπουν τη χρήση ζωικών υποπροϊόντων Κατηγορίας 2 και 3 στα οργανικά λιπάσματα. Η 
χρήση αυτή ωστόσο υπόκειται σε αυστηρούς όρους που αφορούν τις μεθόδους μεταποίησης 
που πρέπει να εφαρμόζονται, μικροβιολογικές προδιαγραφές για το τελικό προϊόν καθώς και 
τη συσκευασία και την επισήμανση οι οποίοι πρέπει να εφαρμόζονται όταν τα οργανικά αυτά 
λιπάσματα διοχετεύονται στην αγορά. Σε σχέση με την εικαζόμενη χρησιμοποίησή τους στο 
έδαφος, είναι επίσης σημαντικό να επισημανθεί ότι πρέπει να τηρηθεί μια περίοδος αναμονής 
προτού τα οικόσιτα ζώα τραφούν από χωράφια τα οποία έχουν δεχθεί τα οργανικά αυτά 
λιπάσματα.

Όσον αφορά τις πληροφορίες που διαβιβάστηκαν σε σχέση με τα θαμμένα και νεκρά ζώα σε 
ορισμένες γαίες, δέον να επισημανθεί ότι ο Κανονισμός ΑΒΡ επιτρέπει την απόθεση ζωικών 
υποπροϊόντων με ταφή επί τόπου στην περίπτωση ξεσπάσματος μιας επιζωοτικής νόσου υπό 
όρους που στόχο έχουν την ελαχιστοποίηση των κινδύνων για την υγεία και των δυσμενών 
για το περιβάλλον επιπτώσεων. Η απόθεση αυτή πρέπει να πραγματοποιείται μόνο υπ' ευθύνη 
της αρμόδιας αρχής. Η αρμόδια αρχή πρέπει να αξιολογήσει εάν η μεταφορά των νεκρών 
ζώων στην πλησιέστερη μονάδα αποτέφρωσης ή επεξεργασίας συνεπάγεται υψηλότερους 
κινδύνους σε σχέση με την επί τόπου απόθεση ή εάν το εύρος της επιδημίας ενδέχεται να 
οδηγήσει σε έλλειψη ικανότητας στις διαθέσιμες εγκαταστάσεις απόθεσης.

Ο Κανονισμός ΑΒΡ δεν επιτρέπει σήμερα την ταφή αυτή στην περίπτωση φυσικών 
καταστροφών όπως οι πλημμύρες. Θα έπρεπε ωστόσο να επισημανθεί ότι η Επιτροπή 
υπέβαλε πρόταση αναθεώρησης του Κανονισμού ΑΒΡ στο Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο2. Στην περίπτωση που αμφότερα τα θεσμικά όργανα εγκρίνουν την πρόταση 
αυτή, ο αναθεωρημένος κανονισμός θα επιτρέπει επίσης την επί τόπου ταφή σε περιπτώσεις 
φυσικών καταστροφών, υπ' ευθύνη της αρμόδιας αρχής.

Ο Κανονισμός ΑΒΡ υποχρεώνει τους παράγοντες του κλάδου να μεταφέρουν τα ζωικά 
υποπροϊόντα σε στεγανοποιημένα εμπορευματοκιβώτια ή οχήματα. Η μεταφορά ωστόσο των 
ζωικών υποπροϊόντων υπό κατάψυξη δεν είναι υποχρεωτική σε όλες τις περιπτώσεις. Τα 
ζωικά υποπροϊόντα τα οποία μεταφέρονται υπό κατάψυξη ή βαθιά κατάψυξη είναι 

                                               
1 ΕΕ L 273, της 10.10.2002, σελ.1
2 CΟΜ(2008)345 τελ. της 10ης Ιουνίου 2008
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υποχρεωτική μόνο στην περίπτωση που τα υποπροϊόντα δεν έχουν μεταποιηθεί και όταν 
προορίζονται για την παραγωγή υλικών ζωοτροφής ή τροφής για κατοικίδια ζώα. Στις άλλες 
περιπτώσεις, οι συνθήκες θερμοκρασίας πρέπει να ρυθμίζονται εις τρόπον ώστε να 
αποφεύγονται οι κίνδυνοι για την υγεία.

Η Επιτροπή θα υποβάλλει τις ληφθείσες πληροφορίες στις υπηρεσίες κτηνιατρικού ελέγχου 
για εξέταση στο πλαίσιο των μελλοντικών τους επισκέψεων στην Πολωνία που 
πραγματοποιούνται προκειμένου να εξακριβωθεί η ορθή εφαρμογή της κοινοτικής 
νομοθεσίας.

Σε σχέση με την πιθανή παραβίαση της κοινοτικής νομοθεσίας για το περιβάλλον, φαίνεται 
ότι το πιο σημαντικό θέμα είναι η έλλειψη αδείας ΙΡΡC για μια από τις τρεις μονάδες στην 
περιοχή. Πρέπει ωστόσο να επισημανθεί ότι οι απαιτήσεις της οδηγίας 2008/1/ΕΚ1 σχετικά 
με την ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχο της ρύπανσης εφαρμόζονται στις εγκαταστάσεις 
που υπερβαίνουν ορισμένες δυνατότητες, όπως τις εγκαταστάσεις για τη διάθεση ή την 
ανακύκλωση σφαγείων ζώων και ζωικών αποβλήτων όπου η κατεργασία υπερβαίνει τους 10 
τόννους ημερησίως (βλ. σημείο 6.5 του παραρτήματος Ι της οδηγίας ΙΡΡC). Από την 
αναφορά δεν προκύπτει ποιά εγκατάσταση την οποία απαριθμεί ο αναφέρων δεν διαθέτει 
άδεια ή ΙΡΡC. Επιπλέον δεν είναι σαφές εάν η εν λόγω μονάδα εμπίπτει στις απαιτήσεις της 
οδηγίας ΙΡΡC με βάση το δυναμικό της. Σε σχέση με τον αριθμό των αδειών ΙΡΡC που 
χορηγούνται για διάφορες εγκαταστάσεις, πρέπει να επισημανθεί ότι δεν υπάρχει διάταξη 
στην οδηγία ΙΡΡC που απαγορεύει στα κράτη μέλη να χορηγούν ξεχωριστές άδειες για 
διάφορες εγκαταστάσεις. Τα κράτη μέλη έχουν την ευχέρεια να εκδίδουν μια ή περισσότερες 
άδειες για μια εγκατάσταση καθώς και μια άδεια για διάφορες εγκαταστάσεις στην ίδια 
τοποθεσία υπό την προϋπόθεση ότι θα τηρούνται οι γενικές υποχρεώσεις που προβλέπει η 
οδηγία.

Σε σχέση με άλλα θέματα της κοινοτικής νομοθεσίας για το περιβάλλον, με βάση τις 
περιορισμένες πληροφορίες που της παρασχέθηκαν, η Επιτροπή δεν είναι σε θέση να 
καταλήξει σε συμπεράσματα ως προς την πιθανή παραβίαση της κοινοτικής νομοθεσίας. Πιο 
συγκεκριμένα, δεν είναι προφανής ο τρόπος με τον οποίο θα μπορούσε να παραβιαστεί η 
νομοθεσία της ΕΕ για τη φύση (οδηγία 9243/ΕΟΚ2 σχετικά με την προστασία των φυσικών 
βιοτόπων και της άγριας χλωρίδας και πανίδας και οδηγία 79/409/ΕΟΚ3 σχετικά με την 
προστασία των αγρίων πτηνών). Μια απλή αναφορά στην εγγύτητα ορισμένων 
εγκαταστάσεων σε χώρους natura 2000 που προστατεύονται από τη νομοθεσία της ΕΕ δεν 
σημαίνει αφ' εαυτής παραβίαση των οδηγιών για τη φύση. Ελλείψει πληροφοριών σχετικά με 
τον τρόπο με τον οποίον συγκεκριμένοι βιότοποι και είδη που προστατεύονται από τις 
οδηγίες περί βιοτόπων και πτηνών ενδέχεται να πλήττονται από τις εν λόγω δραστηριότητες, 
η Επιτροπή δεν είναι σε θέση να διαπιστώσει παραβίαση του κοινοτικού δικαίου σχετικά. 
Παρομοίως, σε σχέση με τις κατηγορίες όσον αφορά τις δυσμενείς συνέπειες των θαμμένων 
ζώων στα υπόγεια ύδατα, βάσει των περιορισμένων πληροφοριών που της παρασχέθηκαν, η 
Επιτροπή δεν είναι σε θέση να διαπιστώσει παραβίαση της οδηγίας 80/68/ΕΟΚ για την 
προστασία των υπογείων υδάτων από τη ρύπανση που προκαλείται από ορισμένες 

                                               
1 ΕΕ L 24/8, 29.1.2008
2 ΕΕ L 206, 22.7.1992, σελ. 7
3 ΕΕ L 103, 25.4.1979, σελ. 1
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επικίνδυνες ουσίες1.

                                               
1 ΕΕ L 20, 26.1.1980, σελ. 40


