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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0131/2010, της «Thring Townsend Lee & Pembertons», εξ 
ονόματος των πελατών της, του κ. & και της κ. Brownrigg, σχετικά με 
παραβιάσεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1774/2002 από την κυβέρνηση του 
Ηνωμένου Βασιλείου σε σχέση με τη μη παροχή επαρκούς υποδομής για τη 
συλλογή, μεταφορά και τελική διάθεση ζωικών υποπροϊόντων στη νήσο 
Γουάιτ

1. Περίληψη εγγράφου

Η αναφέρουσα, εξ ονόματος των πελατών της, του κ. & της κ. Brownrigg, υποστηρίζει ότι η 
κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου έχει παραβιάσει το άρθρο 3 και το άρθρο 7 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1774/2002, διότι δεν παρέχει επαρκείς υποδομές για τη συλλογή, τη 
μεταφορά και τη διάθεση των ζωικών υποπροϊόντων στη νήσο Γουάιτ. Η αναφέρουσα 
αμφισβητεί την απόφαση της κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου να χαρακτηρίσει τη νήσο 
Γουάιτ ως απόμερη περιοχή παρά τις αντίθετες συστάσεις και ενδείξεις. Η αναφέρουσα 
ισχυρίζεται επίσης ότι η απόφαση αυτή ελήφθη προκειμένου να επιτρέπεται η ταφή νεκρών 
ζώων στο νησί, προκαλώντας έτσι ζημία στο περιβάλλον του και ενέχοντας κίνδυνο για την 
υγεία των κατοίκων. Σύμφωνα με την αναφέρουσα, η κατάταξη της νήσου ως απόμερης 
περιοχής βάσει της κοινοτικής νομοθεσίας αποτελεί προσπάθεια αποφυγής του κόστους 
παροχής εγκαταστάσεων για τη διάθεση ζωικών υποπροϊόντων και έχει προκαλέσει 
αβεβαιότητα στην αγροτική κοινότητα του νησιού. Η αναφέρουσα διατείνεται ότι οι πελάτες 
της βρέθηκαν στη δυσάρεστη θέση να μην μπορούν να συμμορφωθούν με την ισχύουσα 
ευρωπαϊκή νομοθεσία λόγω της παράλειψης της κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου να 
εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της. Η αναφέρουσα εξηγεί ότι, σχετικά με το ίδιο θέμα, έχει 
υποβληθεί και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή καταγγελία, η οποία είναι σε εξέλιξη, και ζητεί την 
κατεπείγουσα εξέταση της αναφορά της.

2. Παραδεκτό
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Η αναφορά κρίθηκε παραδεκτή την 4η Μαΐου 2010. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6 του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 2 Σεπτεμβρίου 2010.

Ο κανονισμός για τα ζωικά υποπροϊόντα επιτρέπει τη χρήση ορισμένων τρόπων τελικής 
διάθεσης των ζωικών υποπροϊόντων. Δυνάμει του άρθρου 3, παράγραφος 3, και του άρθρου 
7, παράγραφος 3 του κανονισμού, τα κράτη μέλη υποχρεούνται να εξασφαλίζουν την ύπαρξη 
κατάλληλων ρυθμίσεων και επαρκούς υποδομής για τη νόμιμη τελική διάθεση των ζωικών 
υποπροϊόντων. Οι κύριες μέθοδοι τελικής διάθεσης ζωικών υποπροϊόντων που επιτρέπονται 
δυνάμει του κανονισμού είναι η αποτέφρωση, βάσει του άρθρου 12, και η μεταποίηση, βάσει 
του άρθρου 13 και εφεξής. Η διάθεση μέσω ταφής εκτός εγκεκριμένων χώρων υγειονομικής 
ταφής επιτρέπεται σε «απόμερες περιοχές».  Σύμφωνα με το άρθρο 24, παράγραφος 1, 
στοιχείο β), τα ζωικά υποπροϊόντα που προέρχονται από «απόμερες περιοχές» μπορούν να 
διατίθενται ως απόβλητα με επί τόπου καύση ή ταφή. Σύμφωνα με το άρθρο 24, παράγραφος 
4, στοιχείο β), τα κράτη μέλη υποχρεούνται να ενημερώνουν την Επιτροπή σχετικά με τις 
περιοχές που κατατάσσουν στις απόμερες, καθώς και με τους λόγους της ταξινόμησης αυτής.
Το σημείο Γ του Παραρτήματος I του κανονισμού για τα ζωικά υποπροϊόντα ορίζει τις 
απόμερες περιοχές ως «περιοχές στις οποίες ο ζωικός πληθυσμός είναι τόσο μικρός και όπου 
οι εγκαταστάσεις βρίσκονται τόσο απομακρυσμένες ώστε οι κίνδυνοι από τη συλλογή και τη 
μεταφορά θα ήταν απαράδεκτα υψηλοί σε σχέση με την επιτόπου ταφή». 

Η αναφέρουσα υπέβαλε καταγγελία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Σεπτέμβριο του 2008. Η 
καταγγελία αφορούσε τη συλλογή και τελική διάθεση νεκρών ζώων στη νήσο Γουάιτ. 

Σύμφωνα με την καταγγελία, την περίοδο εκείνη δεν υπήρχε κανένα σύστημα για τη συλλογή 
νεκρών ζώων ούτε καμία εγκατάσταση για τη μεταποίηση και τελική διάθεση των ζωικών 
υποπροϊόντων στη νήσο Γουάιτ.  Επιπλέον, η καταγγελία υποστήριζε ότι οι τοπικές αρχές 
απαιτούσαν την ταφή των ζωικών υποπροϊόντων, υπό την εποπτεία του δημοτικού 
συμβουλίου και με τη συγκατάθεση της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος.  Σύμφωνα με την 
καταγγελία, η ταφή των νεκρών ζώων ήταν παράνομη, καθώς το Ηνωμένο Βασίλειο δεν είχε 
κατατάξει τη νήσο Γουάιτ στις απόμερες περιοχές σύμφωνα με το άρθρο 24 του κανονισμού 
για τα ζωικά υποπροϊόντα. 

Με την καταγγελία της η αναφέρουσα καθιστούσε γνωστό ότι οι πελάτες της διώκονταν 
ποινικά ενώπιον εθνικού δικαστηρίου για παραβάσεις της ευρωπαϊκής και εθνικής 
νομοθεσίας με την κατηγορία της μη κατάλληλης τελικής διάθεσης ζωικών υποπροϊόντων. 

Μετά την υποβολή της καταγγελίας, η Επιτροπή υπέβαλε ερώτημα στις αρχές του Ηνωμένου 
Βασιλείου σχετικά με τις ρυθμίσεις που έχουν θέσει σε ισχύ στη νήσο Γουάιτ για τη συλλογή, 
μεταποίηση και τελική διάθεση των ζωικών υποπροϊόντων. Μετά από σύντομο χρονικό 
διάστημα, το εθνικό δικαστήριο εξέδωσε την απόφασή του στην προαναφερθείσα υπόθεση.  
Το δικαστήριο τόνισε τις υποχρεώσεις της κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου, βάσει του 
κανονισμού για τα ζωικά υποπροϊόντα, όσον αφορά την εξασφάλιση της ύπαρξης 
κατάλληλων ρυθμίσεων και επαρκούς υποδομής για τη νόμιμη τελική διάθεση των ζωικών 
υποπροϊόντων και έκρινε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο δεν το είχε πράξει αυτό στη νήσο Γουάιτ.  
Υπό αυτό το πρίσμα, το δικαστήριο απέρριψε την υπόθεση. Η απόφαση επεσήμανε ότι την 



CM\899820EL.doc 3/4 PE448.725v03-00

EL

περίοδο κατά την οποία διαπράχθηκαν οι εικαζόμενες παραβάσεις, το Ηνωμένο Βασίλειο δεν 
είχε επικαλεστεί επίσημα την παρέκκλιση που αφορά τις απόμερες περιοχές για τη νήσο 
Γουάιτ. 

Λίγο μετά την έκδοση της απόφασης τον Απρίλιο του 2009, η νομοθεσία του Ηνωμένου 
Βασιλείου τροποποιήθηκε ώστε η νήσος Γουάιτ να συμπεριληφθεί στον κατάλογο των 
«απόμερων περιοχών» και εστάλη, όπως απαιτείται από το άρθρο 24, παράγραφος 4, σημείο 
β), επιστολή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία κοινοποιούσε την εν λόγω ταξινόμηση 
αναφέροντας ορισμένους λόγους. Η εξέλιξη αυτή τροποποίησε σημαντικά το πεδίο και το 
αντικείμενο της έρευνας που διεξήγαν οι υπηρεσίες της Επιτροπής.  Σε συμπληρωματικές 
πληροφορίες που υπέβαλε ακολούθως, η αναφέρουσα κατήγγειλε εικαζόμενη ανεπαρκή 
παρακολούθηση της ταφής νεκρών ζώων στο νησί. Πρέπει να σημειωθεί ότι η ταφή σε 
«απόμερες περιοχές» υπόκειται σε ορισμένες προϋποθέσεις βάσει του δικαίου της Ένωσης με 
στόχο τον επαρκή έλεγχο των κινδύνων για τη δημόσια υγεία και την υγεία των ζώων, καθώς 
και για το περιβάλλον. Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ.° 811/2003 ορίζει ότι στην περίπτωση 
καύσης ή ταφής σε απόμερες περιοχές, οι εθνικές αρχές υποχρεούνται να διασφαλίζουν την 
κατάλληλη παρακολούθηση (άρθρο 7) και οι υπεύθυνοι για την καύση ή την ταφή 
υποχρεούνται να τηρούν μητρώα (άρθρο 9).  Το ζήτημα της επαρκούς παρακολούθησης 
ερευνάται επί του παρόντος στο πλαίσιο της συνέχειας της καταγγελίας. 

Στο πλαίσιο της διερεύνησης της καταγγελίας, και λαμβάνοντας υπόψη την απόφαση του 
Ηνωμένου Βασιλείου να κατατάξει τη νήσο Γουάιτ στις απόμερες περιοχές, η Επιτροπή έχει 
υποβάλει έως σήμερα αρκετά αιτήματα στις αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου για την παροχή 
πληροφοριών και δεδομένων. Οι απαντήσεις που έχουν ληφθεί εξετάζονται αυτή τη στιγμή 
από τις υπηρεσίες της Επιτροπής προκειμένου να καταστεί δυνατό να αποφασισθεί το κατά 
πόσο υπάρχουν λόγοι να κινηθεί ενδεχομένως διαδικασία επί παραβάσει κατά του Ηνωμένου 
Βασιλείου βάσει του άρθρου 258 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Όσον αφορά το επιχείρημα της αναφέρουσας ότι οι ενέργειες των αρχών του Ηνωμένου 
Βασιλείου δεν επιτρέπει στους αγρότες να συμμορφώνονται με το δίκαιο της Ένωσης, η 
Επιτροπή επισημαίνει ότι την περίοδο κατά την οποία υποβλήθηκε η καταγγελία και 
εκκρεμούσε η προαναφερθείσα απόφαση του εθνικού δικαστηρίου, η νήσος Γουάιτ δεν είχε 
καταταχθεί στις απόμερες περιοχές από το Ηνωμένο Βασίλειο, σύμφωνα με το άρθρο 24 του 
κανονισμού για τα ζωικά υποπροϊόντα, ενώ σήμερα, το Ηνωμένο Βασίλειο έχει επίσημα 
επικαλεστεί την παρέκκλιση που αφορά τις απόμερες περιοχές τροποποιώντας την αντίστοιχη 
εθνική νομοθεσία.

Η Επιτροπή θα συνεχίσει τη διερεύνηση της καταγγελίας λαμβάνοντας σοβαρότατα υπόψη τα 
ζητήματα δημόσιας υγείας και υγείας των ζώων που διακυβεύονται. Έχει συζητηθεί με το 
Γραφείο Τροφίμων και Κτηνιατρικών Θεμάτων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η 
πραγματοποίηση μιας αποστολής στη νήσο Γουάιτ στα τέλη Αυγούστου/αρχές Σεπτεμβρίου. 
Η αποστολή ανακοινώθηκε επίσημα στις αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου στις 21 Ιουνίου 
2010. Αναμένεται η απάντηση του Ηνωμένου Βασιλείου.

4. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη την 13η Ιανουαρίου 2011.

Η Επιτροπή συνέχισε τη διερεύνηση της καταγγελίας λαμβάνοντας σοβαρότατα υπόψη κάθε 
ενδεχόμενο κίνδυνο για την δημόσια υγεία και το περιβάλλον.
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Η ΓΔ SANCO και οι αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου αντάλλαξαν πολλές επιστολές ώστε να 
διασαφηνιστεί η νομική και πραγματική κατάσταση. Η αναφέρουσα που είναι επίσης και 
καταγγέλλουσα, τον Αύγουστο του 2010 έστειλε στην Επιτροπή μεγάλο αριθμό πληροφοριών 
που αφορούσαν την υπόθεση, οι οποίες επίσης αξιολογήθηκαν. Το γραφείο Τροφίμων και 
Κτηνιατρικών Θεμάτων της Επιτροπής, μεταξύ 31 Αυγούστου και 2 Σεπτεμβρίου 
πραγματοποίησε επιθεώρηση στη Νήσο Γουάιτ, με γενικότερο στόχο την αξιολόγηση των 
μέτρων που πρέπει να εφαρμόζονται για την εφαρμογή των κανόνων σχετικά με τα ζωικά 
υποπροϊόντα όπως προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1774/2002 και των μέτρων 
εφαρμογής του (κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 811/2003)1. Η τελική έκθεση του γραφείου Τροφίμων 
και Κτηνιατρικών Θεμάτων δημοσιεύθηκε τον Δεκέμβρη του 2010 και είναι διαθέσιμη στη 
βάση δεδομένων των επιθεωρήσεων των εκθέσεων στο γραφείο Τροφίμων και Κτηνιατρικού 
Ελέγχου στην διεύθυνση http://ec.europa.eu/food/fvo/rep_details_en.cfm?rep_id=2564.

Σύμφωνα με την πραγματική και νομική εκτίμηση όπως ορίζεται από την εφαρμογή των 
κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1774/2002 και (ΕΚ) αριθ. 811/2003 σχετικά με τη Νήσο Γουάιτ, η 
Επιτροπή έχει κινήσει διαδικασίες επί παραβάσει, στέλνοντας προειδοποιητική επιστολή 
δυνάμει του άρθρου 258 ΣΛΕΕ, στο Ηνωμένο Βασίλειο την 24η Νοεμβρίου 2010.

Η απάντηση του Ηνωμένου Βασιλείου στην προειδοποιητική επιστολή αναμένεται εντός 
προθεσμίας δύο μηνών από την λήψη της επιστολής. Η Επιτροπή θα συνεχίσει τις διαδικασίες 
σχετικά με την υπόθεση με βάση την αξιολόγηση της απάντησης.

5. Απάντηση της Επιτροπής (ΑΝΑΘ Ι) που ελήφθη στις 20 Απριλίου 2012.

Η Επιτροπή έκλεισε τη διαδικασία επί παραβάσει σχετικά με την ταφή νεκρών ζώων στη 
Νήσο Γουάιτ στις 26 Ιανουαρίου 2012. Εν συνεχεία της προειδοποιητικής επιστολής βάσει 
του άρθρου 258 ΣΛΕΕ που απεστάλη στο Ην. Βασίλειο στις 24 Νοεμβρίου 2010, το Ην. 
Βασίλειο υιοθέτησε νομοθεσία δια της οποίας αίρεται η παρέκκλιση σχετικά με την απόθεση 
των νεκρών ζώων δια της ταφής στη Νήσο Γουάιτ. Η τροποποίηση αυτή ετέθη σε ισχύ στις
30 Νοεμβρίου 2011. Οι αρχές του επιβεβαίωσαν στην Επιτροπή ότι το πλαίσιο για τη 
συλλογή και τη διάθεση των νεκρών ζώων για τη Νήσο Γουάιτ λειτουργεί από την ίδια 
ημερομηνία (διάθεση εκτός νήσου).Η Επιτροπή ενημέρωσε την καταγγέλλουσα για το 
κλείσιμο της υπόθεσης και την τροποποίηση των διατάξεων του ΗΒ.

                                               
1 ΕΕ L 117, 13.5.2003, σ. 14.


