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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0131/2010 af Thring Townsend Lee & Pembertons, britisk 
virksomhed, for dennes klienter hr. & fru Brownrigg, om Det Forenede 
Kongeriges brud på EF-forordning 1774/2002 i forbindelse med, at regeringen har 
undladt at etablere passende infrastruktur med henblik på indsamling, transport og 
bortskaffelse af animalske biprodukter på Isle of Wight

1. Sammendrag

Andrageren hævder på vegne af sine klienter hr. og fru Brownrigg, at den britiske regering har 
overtrådt artikel 3 og artikel 7 i EF-forordning 1774/2002 ved at undlade at etablere passende 
infrastruktur med henblik indsamling, transport og bortskaffelse af animalske biprodukter på 
Isle of Wight. Andrageren anfægter den britiske regerings beslutning om at klassificere Isle of 
Wight som afsides på trods af rådgivning og beviser imod det. Andrageren hævder endvidere, 
at denne beslutning blev taget for at gøre det muligt at tillade nedgravning af selvdøde dyr på 
øen og således forårsage skade på dens miljø og skabe en sundhedsrisiko for beboerne. Ifølge 
andrageren var klassificeringen af øen som afsides i henhold til fællesskabslovgivningen et 
forsøg på at undgå udgifter til etablering af faciliteter til bortskaffelse af animalske 
biprodukter, og det skabte usikkerhed blandt øens landbrugere. Andrageren fremfører, at hans 
klienter blev sat i den ubehagelige situation, at de ikke var i stand til at overholde den 
gældende europæiske lovgivning, fordi den britiske regering ikke havde opfyldt sine 
forpligtelser. Andrageren forklarer, at der er en klage under behandling i Kommissionen om 
dette emne og anmoder om, at andragendet behandles som en hastesag.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 4. maj 2010).
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 2. september 2010.
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Forordningen om animalske biprodukter tillader visse måder af bortskaffelse af animalske 
biprodukter. Medlemsstaterne er i henhold til artikel 3, stk. 3, og artikel 7, stk. 3, i denne 
forordning forpligtet til at træffe foranstaltninger og skabe den nødvendige infrastruktur for 
legal bortskaffelse af animalske biprodukter. De vigtigste metoder til legal bortskaffelse af 
animalske biprodukter er forbrænding i henhold til artikel 12 eller forarbejdning i henhold til 
artikel 13 et seq. Bortskaffelse ved nedgravning uden for en autoriseret losseplads i 
”fjerntliggende områder”. Ifølge artikel 24, stk. 1, litra b, i forordningen om animalske 
biprodukter kan sådanne produkter bortskaffes ved forbrænding eller nedgravning på stedet. 
Ifølge artikel 24, stk. 4, litra b, skal medlemsstaterne underrette Kommissionen om, hvilke 
områder de klassificerer som fjerntliggende områder, og grunden til denne klassificering. 
Punkt C i Bilag I til forordningen om animalske biprodukter definerer “fjerntliggende 
områder” som områder, “hvor dyrepopulationen er så lille, og hvor 
bortskaffelsesvirksomhederne eller –anlæggene ligger så langt væk, at de nødvendige 
ordninger for indsamling og transport af animalske biprodukter ville være uacceptabelt 
byrdefulde i forhold til lokal bortskaffelse”.

Andrageren indgav en klage til Kommissionen i september 2008. Klagen vedrørte indsamling 
og bortskaffelse af selvdøde dyr på Isle of Wight.

I klagen hed det, at der på Isle of Wight ikke fandtes nogen ordning for indsamling af 
selvdøde dyr og ingen muligheder for forarbejdning og bortskaffelse af animalske biprodukter 
på daværende tidspunkt. Det hævdedes endvidere, at de lokale myndigheder krævede 
nedgravning af animalske biprodukter under tilsyn af rådstjenestemænd og med 
Miljøagenturets samtykke. Ifølge klagen var nedgravning ulovlig, eftersom Isle of Wight ikke 
formelt af Det Forenede Kongerige var blevet klassificeret som et ”fjerntliggende område” i 
henhold til forordningens artikel 24.

Klageren meddelte, at hans kunder blev retsforfulgt ved en national domstol for overtrædelse 
af EU-bestemmelser og national lovgivning for ikke at have bortskaffet animalske biprodukter 
på korrekt vis.

Efter indgivelsen af klagen anmodede Kommissionen Det Forenede Kongeriges myndigheder 
om oplysninger om de foranstaltninger, de havde truffet, hvad angik indsamling, 
forarbejdning og bortskaffelse af animalske biprodukter på Isle of Wight. Kort tid efter 
afsagde den nationale domstol sin afgørelse i den ovennævnte sag. Retten understregede den 
britiske regerings forpligtelser i henhold til forordningen om animalske biprodukter til at 
iværksætte foranstaltninger og skabe den nødvendige infrastruktur for legal bortskaffelse af 
disse produkter og fastslog, at Det Forenede Kongerige ikke har opfyldt sine forpligtelser på 
Isle of Wight. På grundlag af denne konklusion afviste domstolen sagen. I afgørelsen hed det, 
at der ikke var tale om en formel undtagelse for et ”fjerntliggende område” i forbindelse med 
Isle of Wight.

Kort tid efter, at afgørelsen var faldet i april 2009, blev den britiske lovgivning ændret, så Isle 
of Wight blev optaget på listen over “fjerntliggende områder”, og der blev sendt en skrivelse 
til Kommissionen som krævet i artikel 24, stk. 4, litra b, indeholdende meddelelse om denne 
klassificering og visse årsager hertil. Denne udvikling ændrede i betragtelig grad 
anvendelsesområdet og genstanden for undersøgelsen i Kommissionens tjenestegrene. I 
supplerende oplysninger, som klageren senere fremsendte, henviste han til den utilstrækkelige 
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kontrol med nedgravning af selvdøde dyr på øen. Det bør bemærkes, at nedgravning i 
”fjerntliggende områder” er underlagt visse betingelser i henhold til EU-lovgivningen for i 
tilstrækkeligt omfang at begrænse risiciene for den offentlige sundhed og dyresundheden samt 
miljøet. Ifølge forordning (EF) nr. 811/2003 skal de nationale myndigheder ved forbrænding 
eller nedgravning i “fjerntliggende områder” sikre tilstrækkelig overvågning (artikel 7), og de, 
der er ansvarlige for forbrænding eller nedgravning, skal føre registre (artikel 9). Som led i 
opfølgningen af klagen fokuseres der i undersøgelsen nu på spørgsmålet om tilstrækkelig 
overvågning.

Som led i undersøgelsen og under hensyntagen til Det Forenede Kongeriges beslutning om at 
klassificere Isle of Wight som et “fjerntliggende område” har Kommissionen hidtil sendt 
forskellige anmodninger om oplysninger og data til de britiske myndigheder. Svarene er for 
øjeblikket til behandling, inden der kan træffes en afgørelse om, hvorvidt der eventuelt er 
grund til at indlede en overtrædelsesprocedure imod Det Forenede kongerige på grundlag af 
artikel 258 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.

Hvad angår andragerens argument om, at de britiske myndigheders handlinger forhindrer 
landbrugere i at overholde EU-lovgivningen, bemærker Kommissionen, at Isle of Wight på 
det tidspunkt, hvor klagen blev indgivet, og man endnu afventede den ovennævnte nationale 
afgørelse, ikke formelt var klassificeret som et “fjerntliggende område” af Det Forenede 
kongerige i henhold til artikel 24 i forordningen om animalske biprodukter, og at Det 
Forenede kongerige først nu var gået over til at påberåbe sig muligheden for at gøre 
undtagelse for et ”fjerntliggende område” ved at ændre den pågældende nationale lovgivning.

Kommissionen vil fortsætte sin undersøgelse af klagen under størst mulig hensyntagen til 
spørgsmål om sikring af den offentlige sundhed og dyresundheden, der er i fare. Muligheden 
for en informationsrejse til Isle of Wight er blevet drøftet med Kommissionens Fødevare- og 
Veterinærtjeneste. Rejsen skulle finde sted i slutningen af august/begyndelsen af september.
Informationsrejsen blev officielt meddelt de britiske myndigheder den 21. juni 2010. Der er 
endnu ikke indkommet svar fra Det Forenede Kongerige.

4. Kommissionens svar, modtaget den 13. januar 2011.

Kommissionen har fortsat sin undersøgelse af klagen med fuld opmærksomhed rettet mod 
eventuelle sundheds- og miljømæssige risici.

En brevveksling har fundet sted mellem GD SANCO og Det Forenede Kongeriges 
myndigheder med det formål at få afklaret de juridiske og faktuelle omstændigheder. I august 
2010 fremsendte andrageren, som også er klager, en lang række oplysninger om sagen til 
Kommissionen, og disse er ligeledes blevet behandlet. I perioden fra den 31. august til den 2. 
september 2010 gennemførte Kommissionens levnedsmiddel- og veterinærkontor et 
inspektionsbesøg på Isle of Wight, hvis overordnede formål var at foretage en vurdering af de 
indførte foranstaltninger til gennemførelse af bestemmelserne for animalske biprodukter, 
således som fastsat i forordning (EF) nr. 1774/2002 og gennemførelsesbestemmelserne hertil 
(Kommissionens forordning (EF) nr. 811/2003).1 Levnedsmiddel- og veterinærkontorets 
endelige rapport blev offentliggjort i december 2010 og er tilgængelig i levnedsmiddel- og 
veterinærkontorets inspektionsrapportdatabase på internetadressen 
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http://ec.europa.eu/food/fvo/rep_details_en.cfm?rep_id=2564.

Efter en faktuel og juridisk vurdering af gennemførelsen på Isle of Wight af forordning (EF) 
nr. 1774/2002 og forordning (EF) 811/2003 har Kommissionen indledt 
overtrædelsesprocedure ved den 24. november 2010 at fremsende en åbningsskrivelse til Det 
Forenede Kongerige i henhold til artikel 258 i traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde. 

Det Forenede Kongeriges svar på åbningsskrivelsen forventes modtaget inden for to måneder 
fra modtagelsen af skrivelsen. Kommissionen vil fortsætte behandlingen af sagen efter at have 
vurderet dette svar.

5. Kommissionens svar REV II, modtaget den 20. april 2012.

Kommissionen afsluttede traktatovertrædelsesproceduren vedrørende bortskaffelse af 
selvdøde dyr på Isle of Wight den 26. januar 2012. Det Forenede Kongerige modtog en 
åbningsskrivelse i henhold til artikel 258 i TEUF den 24. november 2010 og har siden 
vedtaget lovgivning, der fjerner undtagelsen om bortskaffelse af selvdøde dyr ved 
nedgravning på Isle of Wight.  Ændringerne trådte i kraft den 30. november 2011. De britiske 
myndigheder har bekræftet over for Kommissionen, at ordningen for indsamlingen og 
bortskaffelsen af selvdøde dyr på Ilse of Wight er gældende fra samme dato (bortskaffelse fra 
øen). Kommissionen har orienteret klageren om sagens afslutning og om ændringen af de 
britiske bestemmelser.
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1. EUT 117 af 13.5.2003, s. 14.


