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1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indienster wijst op de onhoudbare situatie waarin de inwoners van de West-Poolse gemeente 
Kaczory zich bevinden als gevolg van de werkzaamheden van het levensmiddelenbedrijf 
FARMUTIL, die bestaan uit de verwerking van kadavers en gevaarlijk afval van de 
categorieën 1, 2 en 3. Indienster wijst er onder meer op dat het bedrijf grote hoeveelheden 
beendermeel over de velden in de omgeving verspreid, waardoor woningen, meren en 
weidegebieden vervuild raken. Indienster beweert voorts dat veel bijproducten van de 
verwerking van kadavers eenvoudigweg in de omgeving worden begraven, wat een ernstig 
risico voor het grondwater betekent. Indienster verzoekt derhalve het Europees Parlement om 
in te grijpen en ervoor te zorgen dat de verantwoordelijke autoriteiten erop toezien dat de EU-
richtlijnen tot vaststelling van gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke 
consumptie bestemde dierlijke bijproducten nauwkeurig worden nageleefd.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 19 februari 2009. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 192, lid 4, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 19 juni 2009

"Het verzoekschrift handelt over mogelijke overtredingen van de communautaire wetgeving 
voor de bescherming van de gezondheid van mens en dier, alsook van de milieuwetgeving.

Uit de verstrekte informatie en uit de lijst van erkende bedrijven die de Poolse autoriteiten 
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hebben opgesteld overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1774/2002 inzake dierlijke 
bijproducten die niet bestemd zijn voor menselijke consumptie1 ( "de DBP-verordening"), 
lijkt te kunnen worden geconcludeerd dat op het bewuste terrein twee verwerkingsbedrijven 
met een vergunning actief zijn. Het ene bedrijf verwerkt materiaal van categorie 1 en het 
andere materiaal van categorie 3, bestemd voor verwerking in veevoer en organische 
meststoffen, een en ander in overeenstemming met de bewuste verordening.

Volgens de DBP-verordening moeten verwerkingsbedrijven voldoen aan de algemene 
hygiënische voorschriften ter preventie van de overdracht van ziekterisico's op mens en dier. 
Met name moeten dergelijke bedrijven maatregelen nemen om herbesmetting van verwerkte 
producten zoals vlees- en beendermeel te voorkomen. 

De DBP-verordening en de aanvullende maatregelen die door de Commissie zijn vastgesteld 
met het oog op de tenuitvoerlegging daarvan bieden de mogelijkheid tot het gebruik van 
dierlijke bijproducten van categorie 2 en categorie 3 in organische meststoffen die op het land
worden gebruikt. Het bewuste gebruik is echter onderworpen aan strikte voorwaarden met 
betrekking tot de toe te passen verwerkingsmethoden, de microbiologische normen die gelden 
voor de eindproducten en de verpakkings- en etiketteringsregels die van toepassing zijn 
wanneer dergelijke organische meststoffen in de handel worden gebracht. Met betrekking tot 
het zogenaamde “uitrijden” van dergelijke stoffen zij er voorts op gewezen dat er een 
wachttijd in acht moet worden waargenomen alvorens voeder dat afkomstig is van grond 
waarin dergelijke organische meststoffen zijn verwerkt als veevoer mag worden gebruikt.

Wat betreft de informatie die wordt verstrekt met betrekking tot het begraven van kadavers op 
bepaalde terreinen zij opgemerkt dat de DBP-verordening de verwijdering van dierlijke 
bijproducten door begraving ter plaatse toestaat bij het uitbreken van een besmettelijke 
veeziekte, met dien verstande dat gezondheidsrisico's en negatieve gevolgen voor het milieu
tot het minimum moeten worden beperkt. Tot dergelijke operaties mag echter alleen worden 
overgegaan onder de verantwoordelijkheid van de bevoegde autoriteit, die moet beoordelen of 
het transport van kadavers naar de dichtstbijzijnde verbrandings- of verwerkingsinstallatie 
meer risico oplevert dan begraving ter plaatse dan wel of de omvang van de uitbraak zodanig 
is dat zij wellicht zal resulteren in een gebrek aan capaciteit bij de beschikbare 
verwerkingsfaciliteiten. 

De bestaande DBP-verordening staat dergelijke begravingen niet toe in geval van 
natuurrampen zoals overstromingen. Er zij echter op gewezen dat de Commissie aan de Raad 
en het Europees Parlement een voorstel heeft voorgelegd voor een herziene DBP-
verordening2. Indien de beide instellingen dit voorstel aannemen, zou de herziene verordening 
tevens de mogelijkheid bieden tot begraving ter plaatse in geval van natuurrampen, onder de 
verantwoordelijkheid van de bevoegde autoriteit. 

De DBP-verordening verplicht de betrokken bedrijven dierlijke bijproducten te transporteren 
in lekvrije containers of voertuigen. Het vervoer van dierlijke bijproducten in gekoelde 
toestand is echter niet in alle gevallen verplicht. Vervoer van dierlijke bijproducten in 
gekoelde of bevroren vorm is alleen verplicht wanneer de bijproducten niet zijn verwerkt en 

                                               
1 PB L 273 van 10.10.2002, blz.1.
2 COM(2008) 345 def. van10 juni 2008.
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indien zij bestemd zijn voor de productie van voedermiddelen of voer voor gezelschapsdieren. 
In de overige gevallen moeten de temperatuurcondities zo zijn geregeld dat
gezondheidsrisico’s worden vermeden. 

De Commissie zal de ontvangen informatie aan haar veterinaire inspectiediensten doen 
toekomen, zodat deze daarmee rekening kunnen houden bij hun toekomstige bezoeken aan 
Polen om te controleren of de communautaire wetgeving correct wordt toegepast.

Met betrekking tot de mogelijke schending van het EG-milieurecht ziet het ernaar uit dat het 
centrale probleem gelegen is in het ontbreken van een IPPC-vergunning voor een van de drie
destructiebedrijven in de regio. Daarbij zij evenwel opgemerkt dat de eisen van Richtlijn 
2008/1/EG1 inzake de geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging (de IPPC-
richtlijn) ook van toepassing zijn op installaties die een bepaalde capaciteit overschrijden, bv.
installaties voor de destructie of verwerking van kadavers en dierlijk afval met een 
verwerkingscapaciteit van meer dan 10 ton per dag (zie punt 6.5 van bijlage I bij de IPPC-
richtlijn). Uit het verzoekschrift kan niet duidelijk worden opgemaakt voor welke door de 
indiener opgegeven installatie een IPPC-vergunning ontbreekt. Voorts is niet duidelijk of het 
bedrijf dat niet over een vergunning zou beschikken, op basis van zijn capaciteit onder de eisen 
van de IPPC-richtlijn valt. Wat betreft het aantal IPPC-vergunningen dat voor de diverse 
installaties is afgegeven, zij opgemerkt dat de IPPC-richtlijn geen bepalingen bevat die de 
afgifte van afzonderlijke vergunningen voor diverse installaties door de lidstaten in de weg 
staat. De lidstaten kunnen een of meer vergunningen afgeven voor één installatie, alsook één 
vergunning voor verschillende installaties die zich op dezelfde locatie bevinden, op 
voorwaarde dat aan de algemene verplichtingen van de richtlijn wordt voldaan.
Met betrekking tot de andere aspecten van het EG-milieurecht kan de Commissie, op basis 
van de beperkte informatie die haar is verstrekt, geen conclusies trekken omtrent een 
eventuele inbreuk op de EG-wetgeving. Meer in het bijzonder kan niet met zekerheid worden 
bepaald of en in hoeverre een inbreuk zou kunnen zijn gemaakt op de EU-natuurwetgeving 
(Richtlijn 92/43/EEG2 inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora 
en fauna en Richtlijn 79/409/EEG3 inzake het behoud van de vogelstand). Het feit dat alleen 
maar wordt vermeld dat sommige installaties zich in de nabijheid van door de EU-wetgeving 
beschermde Natura 2000-gebieden bevinden, wijst op zich niet op een inbreuk op de 
natuurrichtlijnen. Bij gebrek aan informatie omtrent de vraag hoe specifieke door de habitats-
en vogelrichtlijnen beschermde habitats en soorten door de bewuste activiteiten kunnen 
worden geschaad, is de Commissie niet in staat een schending van het EG-recht op dat punt te 
constateren. Ook met betrekking tot de vermeende schadelijke gevolgen voor het grondwater 
van begraven karkassen kan de Commissie op basis van de beperkte informatie die is 
verstrekt, geen inbreuk op Richtlijn 80/68/EEG betreffende de bescherming van het 
grondwater tegen verontreiniging veroorzaakt door bepaalde gevaarlijke stoffen4 constateren."

                                               
1 PB L 24/8 van 29/1/2008.
2 PB L 206 van 22/7/1992, blz. 7.
3 PB L 103 van 25/4/1979, blz. 1.
4 PB L 20 van 26/1/1980, blz. 40.


