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Utskottet för framställningar
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MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

Angående: Framställning 1304/2008, ingiven av Ewa Sienkiewicz Hippler 
(polsk medborgare), för miljösammanslutningen ”Przyjaciól Ziemi 
Nadnoteckiej”, om föroreningar på grund av avfall från hantering av döda djur

1. Sammanfattning av framställningen

Framställaren klagar på den olidliga situation som invånarna i kommunen Kaczory i västra 
Polen befinner sig i till följd av livsmedelskoncernen FARMUTIL:s verksamhet, som 
omfattar hantering av döda djur och farligt avfall av kategorierna I, II och III. Framställaren 
påpekar bland annat att företaget sprider ut stora mängder benmjöl på marken i området, 
vilket leder till att bostäder, sjöar och betesmarker förorenas. Framställaren hävdar dessutom 
att många biprodukter från behandlingen av döda djur helt enkelt grävs ned i området, vilket 
innebär en stor fara för grundvattnet. Framställaren ber därför Europaparlamentet att ingripa 
och se till att de ansvariga myndigheterna upprätthåller och följer EU:s riktlinjer om 
hälsobestämmelser för animaliska biprodukter som inte är avsedda för konsumtion.

2. Tillåtlighet

Framställningen förklarades tillåtlig den 19 februari 2009. Kommissionen har uppmanats att 
lämna upplysningar (artikel 192.4 i arbetsordningen).

3. Kommissionens svar, mottaget den 19 juni 2009.

Framställningen handlar om eventuella överträdelser av gemenskapslagstiftningen om skydd 
av folkhälsan och djurens hälsa samt gemenskapens miljölagstiftning.

Av den information som tillhandahållits och av den förteckning över tillåtna anläggningar 
som de polska myndigheterna gjort upp i enlighet med förordning (EG) nr 1774/2002 om 
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animaliska biprodukter som inte är avsedda att konsumeras av människor1 (”förordningen”) 
förefaller det som om två anläggningar fått tillstånd på den plats som avses. I den ena av dessa 
anläggningar behandlas kategori 1-material och i den andra behandlas kategori 3-material för 
användningsändamål såsom foder och gödningsmedel, i enlighet med samma förordning.

Enligt förordningen ska bearbetningsanläggningar uppfylla allmänna hygienkrav avsedda att 
förhindra överföring av sjukdomsrisker till människor och djur. Framför allt måste 
anläggningarna vidta åtgärder för att förhindra återkontaminering av bearbetade produkter 
såsom köttmjöl och benmjöl. 

Enligt förordningen och de ytterligare åtgärder som kommissionen antagit med tanke på 
genomförandet av den får animaliska biprodukter av typ kategori 2-material och 
kategori 3-material användas i organiska gödningsmedel för spridning på land. Användningen 
är dock förenad med stränga krav på vilka bearbetningsmetoder som ska användas samt i 
fråga om vilka mikrobiologiska standarder för slutprodukterna och vilka regler beträffande 
förpackning och märkning som ska följas då sådana organiska gödningsmedel släpps ut på 
marknaden. I fråga om den påstådda spridningen på land är det dessutom av vikt att 
konstatera att en väntetid måste iakttas innan husdjur får utfodras från sådan mark där 
organiska gödningsmedel av detta slag spritts ut.

I fråga om den information som getts om nedgrävningen av döda djur på vissa områden bör 
det erinras att förordningen tillåter att animaliska biprodukter bortskaffas genom nedgrävning 
på platsen om det utbrutit en epizootisk sjukdom, men att detta då måste göras så, att både 
hälsoriskerna och skadeverkningarna på miljön minimeras. Sådant bortskaffande får ske 
endast på den behöriga myndighetens ansvar. Den behöriga myndigheten ska utvärdera om 
transporten av de döda djuren till närmaste förbrännings- eller bearbetningsanläggning skulle 
innebära större risker än bortskaffande på platsen eller om sjukdomen fått sådan spridning att 
tillgängliga anläggningar för bortskaffande sannolikt kommer att bli överbelastade. 

För närvarande tillåter förordningen inte sådan nedgrävning i samband med naturkatastrofer 
såsom översvämningar. Erinras bör dock att kommissionen lagt fram ett förslag till en 
reviderad förordning om animaliska biprodukter inför rådet och Europaparlamentet2. Om 
bäggedera institutionerna skulle anta förslaget skulle den reviderade förordningen också tillåta 
nedgrävning på platsen på den behöriga myndighetens ansvar i händelse av naturkatastrofer.

I förordningen åläggs verksamhetsutövarna också att transportera animaliska biprodukter i 
läckagefria behållare eller fordon. Det finns dock inga krav på att animaliska biprodukter 
alltid ska kyltransporteras. Kyl- eller frystransport av animaliska biprodukter är obligatorisk 
endast om biprodukterna är obearbetade och om de är avsedda för produktion av foder för 
husdjur eller sällskapsdjur. I andra fall ska temperaturförhållandena ordnas så, att hälsorisker 
undviks. 

Kommissionen kommer att översända den information den fått till kommissionens 
avdelningar för veterinärinspektioner för att de ska ta den i beaktande då de i framtiden 
besöker Polen för att se efter om gemenskapslagstiftningen tillämpas som sig bör.

                                               
1 EGT L 273, 10.10.2002, s. 1.
2 KOM(2008)0345 av den 10 juni 2008.
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I fråga om det skett några överträdelser av gemenskapens miljölagstiftning förefaller det 
viktigast att en av de tre bearbetningsanläggningarna i regionen inte fått tillstånd enligt 
IPPC-direktivet. Det måste dock framhållas att kraven som fastställts i direktiv 2008/1/EG1 om 
samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar (IPPC-direktivet) gäller för 
anläggningar vilkas kapacitet överstiger en viss gräns, såsom anläggningar som arbetar med 
bortskaffande av eller materialåtervinning från djurkroppar eller djuravfall och har en 
bearbetningskapacitet på mer än 10 ton per dygn (se punkt 6.5 i bilaga I till IPPC-direktivet). 
Av framställningen framgår det inte klart vilken av de anläggningar som förtecknats av 
framställaren som saknar tillstånd enligt IPPC-direktivet. Inte heller är det klart huruvida den 
anläggning som sagts sakna tillstånd verkligen omfattas av kraven i IPPC-direktivet, utgående 
från sin kapacitet. I fråga om antalet tillstånd enligt IPPC-direktivet som utfärdats för olika 
anläggningar måste det påpekas att ingenting i IPPC-direktivet hindrar medlemsstaterna att 
utfärda separata tillstånd för olika anläggningar. Medlemsstaterna får utfärda ett eller flera 
tillstånd för en och samma anläggning, liksom också ett tillstånd för flera anläggningar belägna 
på samma ställe, förutsatt att de allmänna skyldigheterna enligt direktivet fullgörs.

I fråga om annat som omfattas av gemenskapens miljölagstiftning kan kommissionen, 
utgående från den begränsade information den fått, inte dra några slutsatser om huruvida denna 
lagstiftning eventuellt överträtts. Närmare bestämt framgår det inte klart på vad sätt 
gemenskapens naturvårdslagstiftning (direktiv 92/43/EEG2 om bevarande av livsmiljöer samt 
vilda djur och växter och direktiv 79/409/EEG3 om bevarande av vilda fåglar) kunde ha 
överträtts. Det räcker inte med att påpeka att vissa av anläggningarna ligger i närheten av 
Natura 2000-områden, som är skyddade enligt gemenskapslagstiftningen, för att man bara 
utgående från detta ska kunna sluta sig till att naturvårdslagstiftningen överträtts. Eftersom det 
saknas information om hur särskilda livsmiljöer och arter som är skyddade enligt 
livsmiljödirektivet och fågeldirektivet kan ta skada av den verksamhet som bedrivs kan inte 
kommissionen peka på någon överträdelse av gemenskapslagstiftningen i detta hänseende. Inte 
heller kan kommissionen, utgående från den begränsade information som tillhandahållits, 
fastställa att de påstådda skadeverkningar på grundvattnet som sägs ha blivit följden av att 
döda djur grävts ner, vore liktydiga med att det skett en överträdelse av direktiv 80/68/EEG4

om skydd för grundvatten mot förorening genom vissa farliga ämnen.

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


