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Asia: Vetoomus nro 1304/2008, Ewa Sienkiewiez Hippler, Puolan kansalainen, 
"Przyjaciól Ziemi Nadnoteckiej" -nimisen ympäristöjärjestön puolesta, 
teurastettujen eläinten käsittelystä syntyvien jätteiden aiheuttamasta ympäristön 
pilaantumisesta

1. Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomuksen esittäjä viittaa Länsi-Puolassa sijaitsevan Kaczoryn kunnan asukkaiden 
sietämättömään tilanteeseen, joka johtuu elintarvikkeita valmistavan FARMUTIL-yrityksen 
toiminnasta, johon sisältyy teurastettujen eläinten sekä vaarallisen, luokkiin I, II ja III 
kuuluvien jätteiden käsittelyä. Vetoomuksen esittäjä huomauttaa, että yritys levittää alueella 
maahan suuria määriä luujauhoa. Se aiheuttaa asuinalueiden, järvien ja laitumien 
pilaantumista. Vetoomuksen esittäjä väittää myös, että useita teurastettujen eläinten 
käsittelystä syntyviä sivutuotteita yksinkertaisesti vain haudataan alueelle, mikä aiheuttaa 
vakavan pohjaveden pilaantumisvaaran. Vetoomuksen esittäjä pyytää tämän vuoksi Euroopan 
parlamenttia puuttumaan asiaan ja varmistamaan, että vastuussa olevat viranomaiset takaavat,
että EU:n suuntaviivoja muita kuin ravinnoksi tarkoitettuja eläinten sivutuotteita koskevista 
terveyssäännöistä noudatetaan tarkasti.

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 19. helmikuuta 2009. Komissiota pyydettiin toimittamaan 
tietoja työjärjestyksen 192 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

3. Komission vastaus, saatu 19. kesäkuuta 2009

Vetoomus koskee kansanterveyden ja eläinten terveyden suojelemiseksi annetun yhteisön 
lainsäädännön sekä ympäristölainsäädännön mahdollisia rikkomuksia.

Annettujen tietojen ja sen luettelon perusteella, jonka Puolan viranomaiset ovat laatineet 
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hyväksytyistä laitoksista muiden kuin ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläimistä saatavien 
sivutuotteiden terveyssäännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 1774/20021 ("sivutuoteasetus") 
mukaisesti, näyttää siltä, että alueella, josta vetoomuksessa on kyse, on hyväksytty kaksi 
käsittelylaitosta. Toisessa näistä laitoksista käsitellään luokkaan 1 kuuluvaa ainesta ja toisessa 
luokkaan 3 kuuluvaa ainesta eläinten rehua ja eloperäisiä lannoitteita varten tarkoitettujen 
sovellusten avulla ja asetuksen mukaisesti.

Sivutuoteasetuksen mukaan käsittelylaitosten on täytettävä yleiset hygieniavaatimukset, 
joiden avulla pyritään estämään vaara, että jokin tauti tarttuu ihmisiin tai eläimiin. Etenkin 
edellytetään, että käsittelylaitoksissa ryhdytään toimiin, joilla vältetään käsiteltyjen tuotteiden, 
kuten lihaluujauhon, uudelleensaastuminen.

Sivutuoteasetus ja lisätoimenpiteet, jotka komissio on hyväksynyt sen täytäntöönpanoa varten, 
antavat mahdollisuuden käyttää luokkaan 2 ja luokkaan 3 kuuluvia sivutuotteita eloperäisissä 
lannoitteissa, jotka levitetään maahan. Tällaiseen käyttöön sovelletaan kuitenkin tiukkoja 
ehtoja, jotka koskevat sovellettavia käsittelymenetelmiä, lopputuotteita koskevia 
mikrobiologisia vaatimuksia ja sitä, miten tällaiset eloperäiset lannoitteet on merkittävä, kun 
ne saatetaan markkinoille. Edellä mainitun maahan levittämisen osalta on lisäksi huomattava, 
että ennen kuin tuotantoeläimille voidaan antaa ravintoa maasta, jolle on levitetty eloperäisiä 
lannoitteita, on odotettava tietty aika.

Mitä tulee tietoihin, jotka koskevat teurastettujen eläinten hautaamista joillakin pelloilla, on 
huomattava, että sivutuoteasetuksessa sallitaan eläimistä saatavien sivutuotteiden 
hävittäminen hautaamalla paikalla eläintaudin lehahtaessa epidemiaksi ja sillä edellytyksellä, 
että tarkoituksena on minimoida terveysriskit ja ympäristöön kohdistuvat haitalliset 
vaikutukset. Tällaisiin järjestelyihin voidaan ryhtyä ainoastaan toimivaltaisen viranomaisen 
kantaessa vastuun. Toimivaltaisen viranomaisen on arvioitava, liittykö kuolleiden eläinten 
kuljettamiseen lähimpään poltto- tai käsittelylaitokseen suurempia riskejä kuin hävittämiseen 
paikalla ja onko taudin purkaus niin laaja, että se todennäköisesti johtaa kapasiteetin 
puutteeseen käytettävissä olevissa laitoksissa.

Toistaiseksi sivutuoteasetus ei anna mahdollisuutta tällaiseen hautaamiseen esim. tulvien 
kaltaisten luonnonmullistusten yhteydessä. Huomautettakoon kuitenkin, että komissio on 
toimittanut neuvostolle ja Euroopan parlamentille ehdotuksen eläimistä saatavia sivutuotteita 
koskevaksi tarkistetuksi asetukseksi2. Jos molemmat toimielimet hyväksyvät ehdotuksen, 
tarkistettu asetus antaa toimivaltaisen viranomaisen vastuulla mahdollisuuden hautaamiseen 
paikalla myös luonnonmullistusten yhteydessä.

Sivutuoteasetus velvoittaa toiminnanharjoittajat kuljettamaan elämistä saatavat sivutuotteet 
tiiviissä säiliöissä tai ajoneuvoissa. Eläimistä saatavien sivutuotteiden kylmäkuljetus ei sitä 
vastoin ole kaikissa tapauksissa pakollista. Eläimistä saatavien sivutuotteiden kuljettaminen 
jäähdytettyinä tai jäädytettyinä on pakollista vain, jos sivutuotteet ovat käsittelemättömiä ja 
jos ne on tarkoitettu rehuaineen tai lemmikkieläinten ruoan valmistukseen. Muissa tapauksissa 
on noudatettava sellaisia lämpötiloja, että vältytään terveysriskeiltä.

                                               
1 EYVL L 273, 10.10.2002, s. 1.
2 KOM (2008) 345 lopullinen, 10.6.2008.
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Komissio toimittaa saamansa tiedot eläinlääkintäyksikköihinsä, jotta ne voidaan huomioida 
jatkossa tehtäessä Puolaan tarkastuskäyntejä sen varmistamiseksi, että yhteisön lainsäädäntöä 
sovelletaan asianmukaisesti.

Mitä tulee yhteisön ympäristölainsäädännön mahdolliseen rikkomiseen, tärkein kysymys 
näyttäisi olevan se, että yhdeltä alueella sijaitsevista kolmesta teurasjätteen käsittelylaitoksesta 
puuttuu IPPC-lupa. On kuitenkin huomattava, että ympäristön pilaantumisen ehkäisemisen ja 
vähentämisen yhtenäistämiseksi annetun direktiivin 2008/1/EY1 (IPPC-direktiivi) mukaiset 
vaatimukset koskevat tietyn kapasiteetin ylittäviä laitoksia eli ruhoja ja eläinperäistä jätettä 
hävittäviä ja jälleenkäyttäviä laitoksia, joiden käsittelykapasiteetti ylittää 10 tonnia päivässä 
(ks. 6.5 kohta IPPC-direktiivin liitteessä I). Vetoomuksesta ei käy ilmi, miltä vetoomuksen 
esittäjän mainitsemalta laitokselta IPPC-lupa puuttuu. Lisäksi ei ole selvää, kuuluuko laitos, 
jolta lupa puuttuu, kapasiteettinsa perusteella IPPC-direktivin vaatimusten soveltamisalaan. 
Mitä tulee eri laitoksille myönnettyjen IPPC-lupien määrään, on huomattava, että 
IPPC-direktiivissä ei ole säännöksiä, jotka estävät jäsenvaltioita myöntämästä erillisiä lupia eri 
laitoksille. Jäsenvaltioilla on mahdollisuus myöntää yksi tai useampi lupa yhdelle laitokselle 
tai yksi lupa useille eri laitoksille, joiden sijaintipaikka on sama, sillä edellytyksellä, että 
direktiiviin liittyvät yleiset velvoitteet täyttyvät.

Mitä tulee muihin yhteisön ympäristölainsäädäntöön liittyviin kysymyksiin, toimitettujen 
tietojen rajallisuuden vuoksi komissio ei pysty tekemään johtopäätöksiä mahdollisesta yhteisön 
lainsäädännön rikkomisesta. Tarkemmin sanottuna ei ole selvää, miten EU:n 
ympäristölainsäädäntöä (luontotyyppien ja luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston suojelusta 
annettu direktiivi 92/43/ETY2 ja luonnonvaraisten lintujen suojelusta annettu direktiivi 
79/409/ETY3) on mahdollisesti rikottu. Pelkkä viittaus joidenkin laitosten sijaintiin EU:n 
lainsäädännöllä suojeltujen Natura 2000 -alueiden läheisyydessä ei riitä osoitukseksi 
luontodirektiivien rikkomisesta. Koska tietoja siitä, kuinka laitosten toiminta voi vahingoittaa 
luontotyyppi- ja lintudirektiiveillä suojeltuja luontotyyppejä ja lajeja, ei ole, komissio ei voi 
todeta, että yhteisön lainsäädäntöä olisi rikottu. Samaten mitä tulee väitteisiin haudattujen 
eläinten pohjavedelle aiheuttamista kielteisistä vaikutuksista, komissio ei toimitettujen tietojen 
rajallisuuden vuoksi pysty toteamaan, että direktiiviä 80/68/ETY pohjaveden suojelemisesta 
tiettyjen vaarallisten aineiden aiheuttamalta pilaantumiselta4 olisi rikottu.

                                               
1 EUVL L 24, 29.1.2008, s. 8.
2 EYVL L 206, 22.7.1992, s. 7.
3 EYVL L 103, 25.4.1979, s. 1.
4 EYVL L 20, 26.1.1980, s. 40.


