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Tárgy: az Ewa Sienkiewicz Hippler, lengyel állampolgár által a „Przyjaciól Ziemi 
Nadnoteckiej” elnevezésű környezetvédelmi társulás nevében benyújtott 
1304/2008. számú petíció az elhullott állatok feldolgozásából származó hulladék 
okozta szennyezésről

1.  A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója utal a nyugat-lengyelországi Kaczory település lakóinak tarthatatlan 
helyzetére, amelybe a FARMUTIL élelmiszeripari konszern tevékenységének köszönhetően 
kerültek, melynek során elhullott állatokat dolgoznak fel, és ez I., II. és III. kategóriába sorolt 
veszélyes hulladék kibocsátásával jár. A petíció benyújtója rámutat arra, hogy az üzem nagy 
mennyiségű csontlisztet terít szét a környéken lévő földeken, ami a lakások, tavak és legelők 
szennyezéséhez vezet. A petíció benyújtója továbbá azt állítja, hogy az elhullott állatok 
feldolgozásából származó melléktermékeket egyszerűen elássák a környéken, ami komolyan 
veszélyezteti a talajvizet. A petíció benyújtója ezért arra kéri az Európai Parlamentet, hogy 
avatkozzon közbe és biztosítsa, hogy az illetékes hatóságok vállaljanak garanciát a nem 
emberi fogyasztásra szánt állati melléktermékekre vonatkozó európai uniós egészségügyi 
előírások szigorú betartásáért.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2009. február 19. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2009. június 19.

A petíció utal a közegészség és az állatok egészségének védelmét, valamint a 
környezetvédelmet érintő közösségi jogszabályok esetleges megsértésére.  



PE426.980v01-00 2/4 CM\785711HU.doc

HU

A megadott információk, valamint a lengyel hatóságok által a nem emberi fogyasztásra szánt 
állati melléktermékekre vonatkozó egészségügyi előírások megállapításáról szóló 
1774/2002/EK rendeletnek1 („ABP-rendelet”) megfelelően engedélyezett üzemek jegyzéke 
alapján úgy tűnik, hogy az említett helyszínen két feldolgozó üzem jóváhagyására került sor. 
Az egyik üzem 1. kategóriába tartozó anyagokat dolgoz fel, míg a másik 3. kategóriába 
tartozóakat, ugyanezen rendeletnek megfelelő takarmányban és szerves trágyában történő 
alkalmazással.

Az ABP-rendelet értelmében a feldolgozó üzemeknek eleget kell tenniük az általános 
higiéniai követelményeknek, amelyek célja a betegségeknek emberek és állatok számára 
jelentett kockázatának megelőzése. Az ilyen üzemeknek külön gondoskodniuk kell a 
feldolgozott termékek – például a hús- és csontliszt – újrafertőződésének megakadályozásáról. 

Az ABP-rendelet, valamint a Bizottság által elfogadott, a rendelet végrehajtására vonatkozó 
további intézkedések lehetővé teszik a 2. és 3. kategóriába tartozó állati melléktermékek 
termőföldön alkalmazott szerves műtrágyában történő felhasználását. Az ilyen felhasználás 
azonban az alkalmazandó feldolgozási módszerekre, a végtermékek mikrobiológiai 
előírásaira, a csomagolásra és a címkézésre vonatkozó szigorú szabályozás alá esik, amelyet 
ilyen típusú szerves trágya piacra kerülése esetén kell alkalmazni. Az állítólagos termőföldi 
használat tekintetében fontos megjegyezni azt, hogy bizonyos várakozási időt kell hagyni, 
még mielőtt tenyészállatok etetését kezdik meg egy olyan termőföldön, amelyen ilyen szerves 
trágyát használtak.

Bizonyos területeken az elhullott állatok elföldelésével kapcsolatos információra vonatkozóan 
meg kell jegyezni, hogy az ABP-rendelet járványos állatbetegség esetében lehetővé teszi állati 
melléktermékek helyszíni elföldeléssel történő megsemmisítését az egészségügyi kockázatok 
és a káros környezeti hatások minimalizálását célzó körülmények között. Ilyen fajta 
megsemmisítést kizárólag az illetékes hatóság hatáskörében lehet végezni. Az illetékes 
hatóságnak kell értékelnie azt, hogy az elhullott állatok helyszíni elföldelése a legközelebbi 
égetőműbe vagy feldolgozó üzembe történő elszállításuknál kisebb kockázatot jelent-e, illetve 
azt, hogy a betegség kitörésének nagyságrendje az elérhető megsemmisítő létesítményekben 
kapacitáshiányhoz vezet-e vagy sem. 

Az ABP-rendelet természeti katasztrófák, például árvizek esetében jelenleg ilyen elföldelést 
nem tesz lehetővé. Ugyanakkor meg kell jegyezni, hogy a Bizottság a Tanács és az Európai 
Parlament számára benyújtott egy javaslatot, amely az ABP-rendelet felülvizsgálatára 
irányul2. Amennyiben mindkét intézmény elfogadja a javaslatot, úgy a felülvizsgált rendelet is 
lehetővé fogja tenni az illetékes hatóság hatáskörében a helyszíni elföldelést természeti 
katasztrófák esetén. 

Az ABP-rendelet arra kötelezi a szolgáltatókat, hogy az állati melléktermékek szállítása 
szivárgásmentes szállítótartályban vagy járművön történjen. Az állati melléktermékek hűtött 
állapotban történő szállítása azonban nem minden esetben kötelező. Az állati melléktermékek 
hűtött vagy mélyhűtött állapotban történő szállítása csak akkor kötelező, ha a melléktermékek 
                                               
1 HL L 273., 2002.10.10., 1. o.
2 COM(2008) 345 végleges, 2008.június 10.
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nincsenek feldolgozva, és ha azokat takarmány-alapanyagok vagy kedvtelésből tartott állatok 
tápjának előállítására szánják. Egyéb esetekben a hőmérsékletet úgy kell beállítani, hogy az 
egészségügyi kockázatok elkerülhetőek legyenek. 

A Bizottság a beérkezett információkat megfontolásra továbbítani fogja az állat-egészségügyi 
ellenőrző szervéhez lengyelországi látogatásai alkalmával, amelyek célja a közösségi 
jogszabályok megfelelő alkalmazásának ellenőrzése.

Tekintettel az Európai Közösség környezetvédelmi jogszabályainak esetleges megsértésére, 
úgy tűnik, hogy a legfontosabb kérdés a régióban működő, állati hulladékot feldolgozó három 
üzem egyike esetében az IPPC-engedély hiánya. Azt is meg kell azonban jegyezni, hogy a 
környezetszennyezés integrált megelőzéséről és csökkentéséről szóló 2008/1/EK irányelv 
(IPPC-irányelv)1 által meghatározott követelmények bizonyos kapacitást meghaladó 
létesítményekre – például az állati tetemek és állati hulladékok ártalmatlanítására vagy 
újrahasznosítására szolgáló, napi 10 tonna kezelési kapacitást meghaladó létesítményekre (lásd 
az IPPC-irányelv I. mellékletének 6.5 pontját) – vonatkoznak. A petícióból nem tűnik ki 
egyértelműen, hogy a petíció benyújtója által felsorolt melyik létesítmény nem rendelkezik 
IPPC-engedéllyel. Továbbá az sem világos, hogy az engedéllyel nem rendelkező említett üzem 
kapacitása szerint az IPPC-irányelv követelményeinek hatálya alá tartozik-e. Tekintettel a 
különböző létesítmények számára kiadott IPPC-engedélyek számára, meg kell jegyezni, hogy 
az IPPC-irányelvben nincs olyan rendelkezés, amely meggátolná a tagállamokat abban, hogy a 
különféle létesítmények részére külön engedélyt bocsássanak ki. A tagállamoknak lehetőségük 
van egy létesítmény számára egy vagy több engedély kibocsátására, illetve egy engedély 
kibocsátására az ugyanazon helyszínen működő különböző létesítmények számára is az 
irányelvben szereplő általános kötelezettségek teljesülése esetén.  

Tekintettel az Európai Közösség környezetvédelmi jogszabályainak egyéb kérdéseire, a 
rendelkezésre álló szűkös információ alapján a Bizottság semmilyen következtetést nem tud 
levonni az EK-jogszabály esetleges megsértése tekintetében. Ezenkívül az sem világos, hogy 
az uniós természetvédelmi jogszabály (a természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és 
növények védelméről szóló 92/43/EGK irányelv2 és a vadon élő madarak védelméről szóló 
79/409/EGK irányelv3) milyen módon sérülhetett. Néhány létesítménynek az uniós 
jogszabályok értelmében védett Natura 2000 területeihez való közelségére hivatkozni 
önmagában nem jelenti a természetvédelmi irányelvek megsértését. Mivel nem áll 
rendelkezésre információ arról, hogy az említett tevékenységek következtében milyen kár éri a 
természetes élőhelyek, valamint a madarak védelméről szóló irányelv által védett különleges 
élőhelyeket és fajokat,, ezért a Bizottság nincs abban a helyzetben, hogy e tekintetben 
megállapítsa az uniós jogszabályok megsértését. Ugyanígy, az elhantolt állatoknak a talajvízre 
kifejtett negatív hatásával kapcsolatos állítások vonatkozásában a Bizottság a rendelkezésére 
álló kevés információ alapján nem tudja megállapítani a talajvíz egyes veszélyes anyagok 
okozta szennyezés elleni védelméről szóló 80/68/EGK irányelv megsértését4.  

                                               
1 HL L 24/8., 2008.1.29.
2 HL L 206., 1992.7.22., 7. o.
3 HL L 103., 1979.4.25., 1. o.
4 HL L 20., 1980.1.26., 40. o.
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