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Dotyczy: petycji 1304/2008, którą złożyła Ewa Sienkiewicz Hippler (Polska), w imieniu 
Stowarzyszenia Ekologicznego Przyjaciół Ziemi Nadnoteckiej, w sprawie 
zanieczyszczenia odpadami powstałymi na skutek utylizacji martwych zwierząt

1. Streszczenie petycji

Składająca petycję odnosi się do niedopuszczalnej sytuacji, w której mieszkańcy gminy 
Kaczory w zachodniej Polsce znaleźli się na skutek działalności producenta żywności 
FARMUTIL, która to działalność obejmuje między innymi utylizację martwych zwierząt 
i odpadów wysokiego ryzyka kategorii 1, 2 i 3. Składająca petycję informuje, iż rzeczony 
zakład rozprowadza na tym obszarze duże ilości mączki kostnej, co powoduje 
zanieczyszczenie terenów mieszkalnych, jezior i pastwisk. Utrzymuje ona też, że wiele 
produktów ubocznych utylizacji martwych zwierząt jest po prostu zakopywanych na 
przedmiotowym obszarze, co stanowi poważne zagrożenie dla wód gruntowych. Dlatego 
składająca petycję zwraca się do Parlamentu Europejskiego o podjęcie działań 
i zagwarantowanie, że odpowiedzialne organy zapewnią pełną zgodność z wytycznymi UE 
w zakresie przepisów zdrowotnych dotyczących produktów ubocznych pochodzenia 
zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia.

2. Dopuszczalność

Petycję uznano za dopuszczalną w dniu 19 lutego 2009 r. Na mocy art. 192 ust. 4 zwrócono 
się do Komisji o udzielenie informacji.

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 19 czerwca 2009 r.

Petycja dotyczy potencjalnego naruszenia prawodawstwa wspólnotowego w dziedzinie 
ochrony zdrowia publicznego i zdrowia zwierząt oraz w dziedzinie ochrony środowiska 
naturalnego.
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Z dostępnych informacji i z wykazu zatwierdzonych zakładów, który polskie władze 
sporządziły zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1774/2002 w sprawie produktów ubocznych 
pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi1 (rozporządzenie 
w sprawie produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego), wynika, że zatwierdzono dwa 
zakłady utylizacyjne. Jeden z nich przetwarza materiały kategorii 1, a drugi – materiały 
kategorii 3 stosowane w paszach zwierzęcych i nawozach organicznych, zgodnie z tym 
samym rozporządzeniem.

Na mocy rozporządzenia w sprawie produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego zakłady 
utylizacyjne mają funkcjonować zgodnie ogólnymi wymogami w zakresie higieny, których 
celem jest zapobieganie przenoszeniu chorób na ludzi i zwierzęta. Takie zakłady muszą 
w szczególności przyjmować środki zapobiegające ponownemu zanieczyszczeniu 
przetworzonych produktów, takich jak mączka mięsno-kostna.

Rozporządzenie w sprawie produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego oraz dodatkowe 
środki wykonawcze przyjęte przez Komisję zezwalają na wykorzystywanie produktów 
ubocznych pochodzenia zwierzęcego kategorii 2 i 3 w nawozach organicznych stosowanych 
do celów rolniczych. Jednak takie wykorzystanie podlega ściśle określonym warunkom 
w zakresie dozwolonych metod przetwarzania, norm mikrobiologicznych dla produktów 
końcowych oraz ich pakowania i etykietowania, które należy stosować wprowadzając takie 
nawozy organiczne do obrotu. W przypadku przypuszczalnego zastosowania do celów 
rolniczych należy również podkreślić, że przed rozpoczęciem wypasania zwierząt 
hodowlanych na terenach, na których zastosowano takie nawozy organiczne, należy odczekać 
odpowiedni okres.

W odniesieniu do przekazanych informacji dotyczących zakopywania martwych zwierząt na 
niektórych terenach należy zauważyć, że rozporządzenie w sprawie produktów ubocznych 
pochodzenia zwierzęcego zezwala na unieszkodliwianie takich produktów poprzez ich 
zakopywanie na miejscu w przypadku stwierdzenia epidemii choroby epizootycznej przy 
zachowaniu warunków mających na celu zminimalizowanie zagrożenia dla zdrowia 
i niekorzystnego wpływu na środowisko naturalne. Takie unieszkodliwianie może odbywać 
się tylko pod nadzorem właściwego organu. Organ ten musi ocenić, czy transport martwych 
zwierząt do najbliższego zakładu spalania lub utylizacji wiąże się z większym ryzykiem niż 
ich zakopanie na miejscu lub czy zakres epidemii może doprowadzić do wyczerpania mocy 
przetwórczych dostępnych instalacji unieszkodliwiania.

Obecnie rozporządzenie w sprawie produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego nie 
zezwala na zakopywanie w przypadku klęsk żywiołowych, takich jak powodzie. Należy 
jednak dodać, że Komisja przedłożyła Radzie i Parlamentowi Europejskiemu wniosek 
dotyczący zmiany rozporządzenia w sprawie produktów ubocznych pochodzenia 
zwierzęcego2. Jeżeli obie instytucje przyjmą ten wniosek, zmienione rozporządzenie będzie 
zezwalać na zakopywanie martwych zwierząt na miejscu w przypadku klęsk żywiołowych, 
pod nadzorem właściwego organu.

Rozporządzenie w sprawie produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego zobowiązuje 
                                               
1 Dz.U. L 273, z 10.10.2002, s. 1.
2 COM(2008)345 wersja ostateczna z dnia 10 czerwca 2008 r.
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operatorów do przewożenia tego typu produktów w szczelnych pojemnikach lub pojazdach. 
Jednak przewóz produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego w stanie zamrożonym nie 
we wszystkich przypadkach jest obowiązkowy. Transport takich produktów w stanie 
schłodzonym lub zamrożonym jest obligatoryjny tylko, jeżeli nie zostały one przetworzone 
i są przeznaczone do produkcji materiałów paszowych lub karmy dla zwierząt domowych. 
W pozostałych przypadkach warunki termiczne powinny gwarantować wykluczenie 
zagrożenia dla zdrowia.

Komisja przekaże otrzymane informacje swoim służbom nadzoru weterynaryjnego do 
uwzględnienia podczas przyszłych wizyt w Polsce, których celem jest sprawdzenie 
właściwego stosowania prawodawstwa wspólnotowego.

W odniesieniu do możliwego naruszenia przepisów WE w dziedzinie ochrony środowiska 
naturalnego wydaje się, że najistotniejszą kwestią jest brak zezwolenia IPPC dla jednego 
z trzech zakładów funkcjonujących w regionie. Należy jednak zauważyć, że wymogi określone 
w dyrektywie 2008/1/WE1 dotyczącej zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich 
kontroli (dyrektywa IPPC) mają zastosowanie do instalacji przekraczających określone pułapy 
zdolności przetwórczych, na przykład instalacje unieszkodliwiania lub recyklingu padłych 
zwierząt i odpadów zwierzęcych o wydajności przekraczającej 10 ton dziennie (zob. punkt 
6.5 załącznika I do dyrektywy IPPC). Z petycji nie wynika jasno, która instalacja spośród 
wymienionych przez składającą petycję nie posiada zezwolenia IPPC. Ponadto nie jest jasne, 
czy zakład, który rzekomo nie posiada zezwolenia, podlega wymogom dyrektywy IPPC pod 
względem wydajności. Biorąc pod uwagę liczbę zezwoleń IPPC wydawanych dla różnych 
instalacji, należy zauważyć, że w dyrektywie IPPC nie ma zapisu, który wykluczałby 
możliwość wydawania przez państwa członkowskie odrębnych zezwoleń dla różnych 
instalacji. Państwa członkowskie mogą wydać jedno lub większą liczbę zezwoleń dla jednej 
instalacji, jak również jedno zezwolenie dla różnych instalacji znajdujących się na tym samym 
obszarze pod warunkiem spełnienia ogólnych zobowiązań wynikających z dyrektywy. 

W odniesieniu do innych kwestii dotyczących przepisów WE w dziedzinie ochrony 
środowiska naturalnego Komisja, dysponując ograniczonymi informacjami, nie jest w stanie 
wyciągnąć żadnych wniosków dotyczących ewentualnego naruszenia prawodawstwa WE. 
Ściślej nie jest jasne, w jaki sposób mogłoby dojść do naruszenia przepisów środowiskowych 
UE (dyrektywa 92/43/EWG2 w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny 
i flory i dyrektywa 79/409/EWG3 w sprawie ochrony dzikiego ptactwa). Samo wskazanie na 
bliskie położenie niektórych zakładów w stosunku do obszarów sieci Natura 2000 chronionych 
na mocy prawodawstwa UE nie stanowi jeszcze dowodu naruszenia dyrektyw 
środowiskowych. Z uwagi na brak informacji, w jaki sposób dane działania mogłyby mieć 
szkodliwy wpływ na konkretne siedliska i gatunki chronione dyrektywami w sprawie siedlisk 
i ptaków, Komisja nie jest w stanie stwierdzić naruszenia prawa WE w tym zakresie. Podobnie 
w odniesieniu do zarzutów dotyczących negatywnego wpływu zakopywanych zwierząt na 
wody gruntowe Komisja, dysponując ograniczonymi informacjami, nie może stwierdzić 
naruszenia postanowień dyrektywy 80/68/EWG w sprawie ochrony wód gruntowych przed 

                                               
1 Dz.U. L 24 z 29.1.2008, s. 8.
2 Dz.U. L 206 z 22.7.1992, s. 7.
3 Dz.U. L 103 z 25.4.1979, s. 1.
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zanieczyszczeniem spowodowanym przez niektóre substancje niebezpieczne1.

                                               
1 Dz.U. L 20 z 26.1.1980, s. 40.


