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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

20.4.2012

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Subject: Петиция № 0131/2010, внесена от Thring Townsend Lee & Pembertons, 
регистрирани в Обединеното кралство, от името на клиентите им г-н и 
г-жа Brownrigg, относно нарушаване на Регламент (ЕО) № 1774/2002 от 
страна на правителството на Обединеното кралство поради липсата на 
подходяща инфраструктура за събиране, транспортиране и 
унищожаване на странични животински продукти на остров Уайт

1. Резюме на петицията

От името на г-н и г-жа Brownrigg, вносителят отправя твърдения за нарушаване на член 
3 и член 7 от Регламент (ЕО) № 1774/2002 от британското правителство поради липсата 
на осигурена подходяща инфраструктура за събиране, транспортиране и унищожаване 
на странични животински продукти на остров Уайт. Вносителят оспорва решението на 
британското правителство да класифицира остров Уайт като „отдалечен” район 
въпреки мненията и доказателствата в полза на противното; вносителят също така 
твърди, че това решение е взето, за да позволи заравянето на умрял добитък на острова, 
което има отрицателно въздействие върху околната среда и представлява риск за 
здравето на жителите. Според вносителя, класифицирането на острова като отдалечен 
район съгласно законодателството на ЕО е опит да се избегнат разходите за 
осигуряване на оборудване за унищожаване на странични животински продукти и 
създава несигурност сред общността на земеделските производители на острова. 
Вносителят твърди, че клиентите му са поставени в неприятната позиция да не могат да 
спазят приложимото европейско законодателство, поради неизпълнението от страна на 
правителството на Обединеното кралство на неговите задължения. Вносителят 
обяснява, че по същия въпрос в момента се разглежда жалба до Европейската комисия 
и призовава петицията да бъде третирана като спешна.

2. Допустимост
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Комисията е приканена да предостави сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор на Комисията, получен на 2 септември 2010 г.

Регламентът за страничните животински продукти допуска някои начини за 
унищожаване на странични животински продукти. По силата на член 3, параграф 3 и 
член 7, параграф 3 от него, държавите-членки са задължени да създадат механизми и 
необходимата инфраструктура за законното унищожаване на странични животински 
продукти. Основните методи на допустимо унищожаване съгласно регламента са 
изгаряне, произтичащо от член 12, или преработване в съответствие с член 13 и сл. 
Унищожаването чрез заравяне извън разрешено депо се допуска само в отдалечени 
райони. Съгласно член 24, параграф 1, точка б) странични животински продукти, 
произхождащи от „отдалечени райони“, може да бъдат унищожавани като отпадъци 
чрез изгаряне или заравяне на място. Съгласно член 24, параграф 4, точка б) държавите-
членки уведомяват Комисията относно категоризирани от тях като отдалечени райони 
и за причините, на които се основава тази категоризация. Точка В от приложение І от 
регламента за страничните животински продукти определя "отдалечените области" 
като области „където животинската популация е толкова малка и където оборудванията 
са толкова отдалечени, че нужните мерки за събирането и транспортирането създават 
прекалено много затруднения в сравнение с унищожаване на място“.

Вносителят е внесъл жалба пред Комисията през септември 2008 г. Жалбата е била 
относно събирането и унищожаването на умрели животни на остров Уайт.

Жалбата твърди, че тогава не е имало нито схема за събиране на мъртви животни, нито 
съоръжения за преработване и унищожаване на странични животински продукти на 
остров Уайт. Освен това тя твърди, че местните органи изисквали страничните 
животински продукти да бъдат заравяни под наблюдението на служители от Съвета и 
със съгласието на Европейската агенцията по околна среда. Според жалбата заравянето 
е било незаконно, тъй като остров Уайт не е бил категоризиран от Обединеното 
кралство като „отдалечен район“ съгласно член 24 от регламента за страничните 
животински продукти.

Жалбоподателят е уведомил, че срещу неговите клиенти е било заведено дело за 
нарушение срещу европейското и националното законодателство за неправилно 
унищожаване на странични животински продукти.

След подаване на жалбата Комисията изпрати запитване до органите на Обединеното 
кралство относно въведените от тези органи механизми на остров Уайт за събиране, 
преработка и унищожаване на странични животински продукти. Малко по-късно 
националният съд взе решение по горепосоченото дело. Съдът подчерта задълженията 
на правителството на Обединеното кралство съгласно регламента за страничните 
животински продукти и заключи, че Обединеното кралство не е изпълнило 
задълженията си на остров Уайт. С тези заключения съдът приключи делото.
Решението отбелязва, че по време на извършване на нарушенията не е съществувала 
официална дерогация за „отдалечени райони“ за остров Уайт.
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Малко след вземането на решението през април 2009 г .  законодателството на 
Обединеното кралство беше променено, така че да включи остров Уайт в списъка на 
„отдалечените райони“, и беше изпратено писмо до Европейската комисия, както 
изисква член 24, параграф 4, буква б, което уведомява за категоризирането и посочва 
причините. Тези събития значително промениха обхвата и предмета на разследването, 
проведено от службите на Комисията. В представените последващи допълнителни 
сведения жалбоподателят констатира недостатъчен надзор над заравянето на умрели 
животни на остров Уайт. Следва да се отбележи, че заравянето в „отдалечени райони“ 
подлежи на определени условия съгласно законодателството на Съюза, за да бъде 
подходящо контролиран рискът за общественото здраве, здравето на животните и за 
околната среда. Регламент (ЕО) № 811/2003 предвижда в случай на изгаряне или 
заравяне в „отдалечени райони“ националните органи да осъществяват подходящ 
надзор (член 7) и лицата, отговарящи за изгарянето или заравянето, да водят записи 
(член 9). Въпросът за подходящия надзор понастоящем се разследва като част от 
последващите действия след жалбата.

В рамките на разследването по жалбата и като се има предвид решението остров Уайт 
да бъде категоризиран като „отдалечен район“, Комисията досега е изпратила до 
органите в Обединеното кралство няколко искания за сведения и данни. Понастоящем 
се оценяват отговорите преди да се вземе решение дали има основания за възможно 
производство за установяване на неизпълнение на задължение срещу Обединеното 
кралство на основание на член 258 от Договора за функционирането на Европейския 
съюз.

По отношение на твърдението на вносителя на петицията, че действията на органите в 
Обединеното кралство възпрепятстват земеделските стопани да спазват 
законодателството на Съюза, Комисията отбелязва, че по време на подаването на 
жалбата и още неприетото национално решение остров Уайт не бил официално 
категоризиран като „отдалечен район“ от Обединеното кралство съгласно член 24 от 
регламента за страничните животински продукти, докато понастоящем Обединеното 
кралство се позовава на дерогацията за „отдалечените райони“, като изменя 
съответното национално законодателство.

Комисията продължава своето разследване на жалбата с най-голямо внимание по 
отношение на засегнатите въпроси на общественото здраве и здравето на животните.
Със Службата по храните и ветеринарните въпроси на Европейската комисия е 
разисквано посещение на остров Уайт, което да се проведе в края на август или 
началото на септември. Посещението беше официално съобщено на органите на 
Обединеното кралство на 21 юни 2010 г. Очаква се отговор от Обединеното кралство.

4. Отговор от Комисията (REV), получен на 13 януари 2011 г.

Комисията с най-голямо внимание продължи своето разследване по жалбата по 
отношение на посочените рискове на общественото здраве и здравето на животните.

С цел изясняване на правното и на фактическото положение бяха разменени редица 
писма между ГД „Здравеопазване и защита на потребителите“ и органите на 
Обединеното кралство. През м. август 2010 г. вносителят, който е същевременно и 
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тъжител, изпрати на Комисията значителна по обем информация, засягаща случая, 
която също беше оценена. Между 31 август и 2 септември 2010 г. Хранителната и 
ветеринарна служба (FVO) на Комисията извърши инспекция на остров Уайт, общата 
цел на която беше да се направи оценка на прилаганите мерки за изпълнението на 
правилата, засягащи страничните животински продукти, предвидени в Регламент (ЕО) 
№ 1774/2002 и мерките по неговото прилагане (Регламент (ЕО) № 811/2003 на 
Комисията)1. Окончателният доклад на Хранителната и ветеринарна служба беше 
публикуван през м. декември 2010 г. и е достъпен в базата данни за докладите от 
инспекции на Хранителната и ветеринарна служба на адрес: 
http://ec.europa.eu/food/fvo/rep_details_en.cfm?rep_id=2564.

След фактическа и правна оценка на положението по отношение на прилагането на 
Регламент (ЕО) № 1774/2002 и Регламент (ЕО) № 811/2003 на остров Уайт, Комисията 
започна процедура за нарушение като на 24 ноември 2010 г .  изпрати официално 
уведомително писмо до Обединеното кралство по силата на член 258 от ДФЕС.

Отговорът на Обединеното кралство на официалното уведомително писмо се очаква в 
срок от два месеца след получаване на писмото. Комисията ще продължи работата по 
случая въз основа на оценката на отговора.

5. Допълнителен отговор от Комисията (REV. I), получен на 20 април 2012 г.

На 26 януари 2012 г. Комисията е прекратила процедурата за нарушение относно 
обезвреждането на умрели животни на остров Уайт. След официалното уведомително 
писмо по силата на член 258 ДФЕС, изпратено на Обединеното кралство на 24 ноември 
2010 г., Обединеното кралство е приело законодателство, с което премахва дерогацията 
относно обезвреждането на умрели животни чрез заравяне на остров Уайт. Това 
изменение влезе в сила на 30 ноември 2011 г. Органите на Обединеното кралство 
изпратиха потвърждение до Комисията, че схемата за събиране и обезвреждане на 
умрели животни за остров Уайт функционира от същата дата (обезвреждане извън 
границите на острова). Комисията уведоми вносителя относно приключване на делото 
и изменението на разпоредбите на Обединеното кралство.

                                               
1 ОВ L 117, 13.05.2003 г., стр. 14.


