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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 1304/2008, adresată de Ewa Sienkiewicz Hippler, de cetățenie 
poloneză, în numele organizației de mediu „Przyjaciól Ziemi Nadnoteckiej”, 
privind poluarea cu deșeuri provenite din prelucrarea animalelor moarte

1. Rezumatul petiției

Petiționara face referire la situația insuportabilă în care se găsesc locuitorii comunei Kaczory 
din vestul Poloniei ca urmare a activităților producătorului de produse alimentare 
FARMUTIL, printre care prelucrarea animalelor moarte și a deșeurilor periculoase din 
categoriile I, II și III. Petiționara atrage atenția asupra faptului că rezultatul acestei activități 
este împrăștierea unor cantități mari de făină de oase pe terenurile din zonă, ceea ce duce la 
poluarea locuințelor, a apelor și a pășunilor. De asemenea, petiționara susține că multe 
subproduse rezultate din prelucrarea animalelor moarte sunt pur și simplu îngropate în zonă, 
ceea ce constituie un mare pericol pentru apa freatică. De aceea, petiționara solicită 
Parlamentului European să intervină și să se asigure că autoritățile responsabile vor garanta
respectarea întocmai a normelor UE privind subprodusele de origine animală care nu sunt 
destinate consumului uman.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 19 februarie 2009. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
conform articolul 192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură.

3. Răspunsul Comisiei, primit la 19 iunie 2009.

Petiția se referă la posibile încălcări ale legislației comunitare privind protecția sănătății 
publice și animale, precum și ale legislației privind mediul.  

Din informațiile furnizate și conform listei de instalații autorizate întocmite de autoritățile din 
Polonia în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1774/2002 al Parlamentului European și al 
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Consiliului din 3 octombrie 2002 de stabilire a normelor sanitare privind subprodusele de 
origine animală care nu sunt destinate consumului uman1 („Regulamentul SOA”), se pare că 
pentru locația la care se face referire au fost autorizate două instalații de prelucrare. Una 
dintre aceste instalații prelucrează materiale din categoria I, iar cealaltă materiale din 
categoria III, produsele rezultate fiind folosite pentru hrana pentru animale și îngrășăminte 
organice, în conformitate cu regulamentul respectiv.   

Conform Regulamentului SOA, instalațiile de prelucrare trebuie să respecte cerințele generale 
de igienă pentru prevenirea răspândirii de boli între oameni și animale. Astfel de instalații 
trebuie, în special, să ia măsuri de evitare a contaminării a produselor prelucrate, precum făina 
de carne și oase.   

Regulamentul SOA și măsurile suplimentare adoptate de Comisie pentru punerea sa în 
aplicare permit utilizarea subproduselor de origine animală din categoriile II și III în 
îngrășăminte organice pentru terenuri. Cu toate acestea, utilizarea de acest tip se face cu 
respectarea unor condiții stricte privind metodele de prelucrare aplicate, a standardelor 
microbiologice pentru produsele finale, precum și a acelora privind ambalarea și etichetarea 
necesare în cazul în care astfel de îngrășăminte organice sunt introduse pe piață. În ceea ce 
privește presupusa împrăștiere pe terenuri, este, de asemenea, important să se noteze faptul că 
trebuie să se aștepte o anumită perioadă de timp până când animalele din ferme pot fi hrănite 
de pe terenurile pe care au fost împrăștiate astfel de îngrășăminte organice. 

Cu privire la informațiile transmise privind îngroparea animalelor moarte pe anumite terenuri, 
ar trebui remarcat faptul că Regulamentul SOA permite eliminarea subproduselor de origine 
animală prin îngroparea pe terenul respectiv în cazul izbucnirii unei epidemii în rândul 
animalelor, cu respectarea unor condiții menite să reducă riscurile privind sănătatea, precum 
și efectele adverse asupra mediului.Eliminarea de acest fel poate fi efectuată doar sub 
responsabilitatea autorității competente. Autoritatea competentă trebuie să verifice dacă 
transportarea animalelor moarte la cea mai apropiată instalație de incinerare sau de prelucrare 
ar fi mai riscantă decât depozitarea acestora pe terenul respectiv sau dacă gradul de răspândire 
al epidemiei ar putea duce la o depășire a capacității de depozitare existente. 

Regulamentul SOA nu permite, la momentul actual, îngroparea animalelor în cazul unor 
dezastre naturale precum inundațiile. Cu toate acestea, trebuie remarcat faptul că Comisia a 
prezentat Consiliului și Parlamentului European o propunere de revizuire a Regulamentului 
SOA2. În cazul în care cele două instituții adoptă propunerea respectivă, regulamentul revizuit 
ar permite și îngroparea animalelor moarte pe terenul respectiv în caz de dezastre naturale, 
sub responsabilitatea autorității competente.   

Regulamentul SOA obligă operatorii să transporte subprodusele de origine animală în 
recipiente sau vehicule ermetice. Cu toate acestea, transportarea subproduselor de origine 
animală în stare congelată nu este obligatorie în toate cazurile.  Transportarea subproduselor 
de origine animală în stare înghețată sau congelată este obligatorie doar dacă subprodusele 
sunt neprelucrate și dacă sunt destinate pentru producția de hrană pentru animale sau pentru 
animale de companie. În alte cazuri, temperatura trebuie să fie de așa natură încât să se evite 
                                               
1 JO L 273, 10.10.2002, p. 1.
2 COM(2008) 345 final din 10 iunie 2008.
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punerea în pericol a sănătății. 

Comisia va transmite informațiile primite serviciilor sale de inspecție veterinară pentru ca 
acestea să le ia în considerare în cadrul viitoarelor lor vizite în Polonia, efectuate cu scopul de 
a verifica în ce măsura legislația comunitară este pusă corect în aplicare.    

În ceea ce privește o potențială încălcare a legislației CE privind mediul, se pare că problema 
cea mai importantă o reprezintă lipsa unei autorizații IPPC pentru una dintre cele trei instalații 
de prelucrare din zona respectivă. Trebuie remarcat, totuși, că cerințele stabilite de Directiva 
2008/1/CE1 privind prevenirea și controlul integrat al poluării (Directiva IPPC) sunt valabile în 
cazul instalațiilor care depășesc o anumită capacitate, de exemplu instalațiile pentru eliminarea 
sau reciclarea carcaselor de animale și a deșeurilor animale în care capacitatea de prelucrare 
depășește 10 tone pe zi (a se vedea punctul 6.5 din anexa I la Directiva IPPC). Din petiție nu 
reiese în mod clar care instalație menționată de petiționară nu are autorizația IPPC. De 
asemenea, nu este clar dacă pentru instalația pentru care se afirmă că nu există autorizație IPPC 
se aplică cerințele din Directiva IPPC în ceea ce privește capacitatea acesteia. Cu privire la 
numărul de autorizații IPPC emise pentru diverse instalații, trebuie remarcat faptul că nu există 
nicio prevedere în Directiva IPPC care să excludă posibilitatea ca statele membre că emită 
autorizații separate pentru diverse instalații. Statele membre au posibilitatea de a emite una sau 
mai multe autorizații pentru o instalație, precum și o autorizație pentru mai multe instalații care 
se află în același loc, cu condiția ca cerințele generale menționate în directivă să fie respectate.  

În legătură cu alte probleme legate de legislația CE privind mediul, Comisia nu poate trage 
nicio concluzie privind o posibilă încălcare a legislației CE, deoarece nu deține suficiente 
informații. Mai exact, nu este clar cum ar putea fi încălcată legislația UE privind natura 
(Directiva 92/43/CEE2 privind conservarea habitatelor naturale și a speciilor de faună și floră 
sălbatică și Directiva 79/409/CEE3 privind conservarea păsărilor sălbatice). O simplă referire 
la faptul că anumite instalații se află în apropierea unor situri Natura 2000, protejate conform 
legislației UE, nu scoate în evidență o încălcare a directivelor privind protecția naturii.  
Deoarece nu există informații cu privire la modul în care anumite habitate și specii protejate 
conform directivelor privind protecția habitatelor și a păsărilor ar putea fi afectate de 
activitățile în cauză, Comisia nu poate identifica o încălcare a legislației UE în acest sens. În 
mod similar, în ceea ce privește afirmațiile conform cărora îngroparea animalelor are efecte 
negative asupra pânzei freatice, deoarece nu există suficiente informații, Comisia nu poate 
identifica o încălcare a Directivei 80/68/CEE privind protecția apelor subterane împotriva 
poluării cauzate de anumite substanțe periculoase4.    

                                               
1 JO L 24/8, 29.1.2008.
2 JO L 206, 22.7.1992, p. 7.
3 JO L 103, 25.4.1979, p. 1.
4 JO L 20, 26.1.1980, p. 40.


