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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 0131/2010 dėl to, kad Jungtinės Karalystės Vyriausybė pažeidžia
Reglamento (EB) Nr. 1774/2002 nuostatas, nes Vaito saloje neužtikrina 
tinkamos infrastruktūros gyvūninės kilmės šalutiniams produktams surinkti, 
vežti ir šalinti, kurią pateikė Jungtinės Karalystės bendrovė „Thring 
Townsend Lee & Pembertons“ savo klientų sutuoktinių Brownrigg vardu

1. Peticijos santrauka

Peticijos teikėja savo klientų Brownrigg vardu teigia, kad Jungtinės Karalystės Vyriausybė 
pažeidžia Reglamento (EB) Nr. 1774/2002 3 ir 7 straipsnių nuostatas, nes Vaito saloje 
neužtikrina tinkamos infrastruktūros gyvūninės kilmės šalutiniams produktams surinkti, vežti 
ir šalinti. Peticijos teikėja nesutinka su Jungtinės Karalystės Vyriausybės sprendimu priskirti 
Vaito salą prie atokių vietovių nepaisant tam prieštaraujančios informacijos ir įrodymų; be to, 
peticijos teikėja tvirtina, kad minėtas sprendimas priimtas siekiant leisti užkasti į žemę 
kritusius gyvūnus saloje tuo darant žalą jos aplinkai ir keliant pavojų gyventojų sveikatai. 
Pasak peticijos teikėjos, priskiriant salą prie atokių vietovių pagal EB teisės aktus buvo 
siekiama išvengti sąnaudų, kurių atsirastų įrengiant gyvūninės kilmės šalutiniams produktams 
šalinti reikalingus įrenginius, o tai sukėlė salos žemės ūkiu užsiimančios bendruomenės 
abejonių. Peticijos teikėja teigia, kad jos klientai pateko į nemalonią padėtį, nes negali laikytis 
galiojančių ES teisės aktų dėl to, kad Jungtinės Karalystės Vyriausybė nevykdo 
įsipareigojimų. Peticijos teikėja aiškina, kad dėl šios problemos Europos Komisijoje 
nagrinėjamas skundas, todėl prašo peticiją išnagrinėti kuo skubiau.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2010 m. gegužės 4 d.. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2010 m. rugsėjo 2 d.



PE448.725v03-00 2/4 CM\899820LT.doc

LT

Šalutinių gyvūninių produktų reglamente leidžiami kai kurie gyvūninės kilmės šalutinių 
produktų šalinimo būdai. Pagal 3 straipsnio 3 dalies ir 7 straipsnio 3 dalies nuostatas valstybės 
narės privalo įdiegti šalutiniams gyvūniniams produktams teisėtai šalinti reikalingą 
infrastruktūrą ir priemones. Pagrindiniai šalinimo metodai, kurie leidžiami pagal minėtąjį 
reglamentą, yra deginimas (12 straipsnis) arba perdirbimas (13 ir tolesni straipsniai). Šalinti 
produktus juos užkasant nepatvirtintame sąvartyne leidžiama atokiose vietovėse. Pagal 
24 straipsnio 1 dalies b punktą atokiose vietovėse susidarantys gyvūninės kilmės šalutiniai 
produktai gali būti šalinami kaip atliekos sudeginant arba užkasant į žemę. 24 straipsnio 
4 dalies b punkte numatyta, kad valstybės narės teikia Komisijai informaciją apie vietoves, 
kurias jos priskiria prie atokių, ir tokio priskyrimo priežastis. Šalutinių gyvūninių produktų 
reglamento I priedo C punkte apibrėžta, kad „„atoki vietovė“ – tai vietovė, kurioje gyvūnų 
populiacija yra tokia maža ir reikiama infrastruktūra taip toli, kad, palyginti su pašalinimu 
vietoje, reikiamos surinkimo ir vežimo priemonės būtų nepriimtinai sudėtingos“.

Peticijos teikėja 2008 m. rugsėjo mėn. pateikė skundą Komisijai. Skundas susijęs su Vaito 
saloje kritusių gyvūnų surinkimu ir šalinimu.

Skunde teigiama, kad tuo metu Vaito saloje nebuvo nei kritusių gyvūnų surinkimo, nei 
šalutinių gyvūninių produktų perdirbimo ir šalinimo infrastruktūros. Be to, skunde tvirtinama, 
kad vietos valdžios institucijos reikalavo, kad šalutiniai gyvūniniai produktai būtų laidojami 
prižiūrint savivaldybės pareigūnams ir sutinkant Aplinkos agentūrai. Pasak skundo, laidojimas 
buvo neteisėtas, nes Jungtinė Karalystė nebuvo oficialiai priskyrusi Vaito salos prie atokių 
vietovių, kaip numatyta šalutinių gyvūninių produktų reglamento 24 straipsnyje.

Skundo teikėja pranešė, kad jos klientams buvo iškelta byla nacionaliniame teisme dėl to, kad 
jie pažeidė ES ir nacionalinius teisės aktus, kadangi netinkamai šalino šalutinius gyvūninius 
produktus.

Komisija, gavusi skundą, nusiuntė Jungtinės Karalystės valdžios institucijoms prašymą 
pateikti informaciją apie tai, kokią tvarką jos taiko Vaito saloje surenkant, perdirbant ir 
šalinant šalutinius gyvūninius produktus. Netrukus nacionalinis teismas priėmė sprendimą 
byloje pirmiau minėtu klausimu. Teismas pabrėžė šalutinių gyvūninių produktų reglamente 
numatytas Jungtinės Karalystės Vyriausybės pareigas nustatyti tvarką ir įdiegti reikiamą 
infrastruktūrą šalutiniams gyvūniniams produktams pašalinti ir nustatė, kad Jungtinė 
Karalystė neįvykdė šios pareigos Vaito saloje. Remdamasis šiomis išvadomis, teismas 
nusprendė nutraukti bylą. Sprendime pažymėta, kad tuo metu, kai manoma, kad buvo padaryti 
pažeidimai, nebuvo įtvirtinta oficiali išlyga dėl Vaito salos priskyrimo prie atokių vietovių.

Netrukus po to, kai 2009 m. balandžio mėn. buvo priimtas minėtasis sprendimas, Jungtinės 
Karalystės teisės aktai buvo iš dalies pakeisti ir Vaito sala priskirta prie atokių vietovių. 
Europos Komisijai buvo nusiųstas laiškas, kuriame informuojama apie minėtosios vietovės 
priskyrimą prie atokių ir tokio priskyrimo priežastis, kaip reikalaujama 24 straipsnio 4 dalies 
b punkte. Dėl šių naujų aplinkybių gerokai pakito Komisijos tarnybų atliekamo tyrimo 
reikšmė ir dalykas. Pagal vėliau pateiktą papildomą informaciją skundo teikėja teigė, kad 
vykdoma nepakankama stebėsena dėl kritusių gyvūnų laidojimo saloje. Reikia pažymėti, kad 
ES teisės aktuose numatytos tam tikros sąlygos, kurios taikomos norint kritusius gyvūnus 
užkasti į žemę atokiose vietovėse, kad būtų tinkamai kontroliuojama rizika visuomenės ir 
gyvūnų sveikatai ir aplinkai. Reglamente (EB) Nr. 811/2003 nustatyta, kad, kai deginama 
arba laidojama atokiuose rajonuose, nacionalinės institucijos turėtų užtikrinti atitinkamą 
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stebėseną (7 straipsnis), o asmenys, atsakingi už deginimą ir laidojimą, privalo registruoti 
duomenis (9 straipsnis). Šiuo metu nagrinėjant skundą tiriama, ar vykdoma tinkama 
stebėsena.

Atlikdama skundo tyrimą ir atsižvelgdama Jungtinės Karalystės sprendimą Vaito salą priskirti 
prie atokių vietovių, Komisija nusiuntė Jungtinės Karalystės valdžios institucijoms keletą 
prašymų pateikti informacijos ir duomenų. Šiuo metu analizuojami gauti atsakymai, paskui 
bus nuspręsta, ar yra pakankamas pagrindas pradėti pažeidimo nagrinėjimo procedūrą prieš 
Jungtinę Karalystę pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 258 straipsnį.

Dėl peticijos teikėjos argumento, kad Jungtinės Karalystės valdžios institucijų požiūris trukdo 
ūkininkams laikytis ES teisės aktų, Komisija pažymi, kad tuo metu, kai buvo pateiktas 
skundas ir pirmiau minėtas teismo sprendimas dar nebuvo priimtas, Jungtinė Karalystė dar 
nebuvo Vaito salos oficialiai priskyrusi prie atokių vietovių pagal Šalutinių gyvūninių 
produktų reglamento 24 straipsnį, tačiau dabar Jungtinė Karalystė oficialiai įtvirtino išlygą dėl 
salos priskyrimo prie atokių vietovių, iš dalies pakeisdama atitinkamus nacionalinius teisės 
aktus. 

Komisija tęs skundo tyrimą kuo labiau atsižvelgdama į visuomenės ir gyvūnų sveikatos 
klausimus. Su Maisto ir veterinarijos tarnyba buvo aptarta galimybė apsilankyti Vaito saloje 
rugpjūčio pabaigoje–rugsėjo pradžioje. Jungtinės Karalystės valdžios institucijoms apie šį 
apsilankymą oficialiai pranešta 2010 m. birželio 21 d. Komisija laukia Jungtinės Karalystės 
atsakymo.

4. Komisijos atsakymas REV, gautas 2011 m. sausio 13 d.

Komisija tęsė skundo tyrimą kuo labiau atsižvelgdama į galimą visuomenės sveikatai ir 
aplinkai keliamą grėsmę. 

Sveikatos ir vartotojų apsaugos GD ir JK valdžios institucijos nusiuntė viena kitai daug raštų, 
siekdamos išsiaiškinti teisinę ir faktinę padėtį. 2010 m. rugpjūčio mėn. peticijos pateikėjas, 
kuris taip pat yra skundo pateikėjas, Komisijai nusiuntė daug su byla susijusios informacijos, 
kuri buvo išnagrinėta. Nuo 2010 m. rugpjūčio 31 d. iki rugsėjo 2 d. Komisijos Maisto ir 
veterinarijos tarnyba (FVO) atliko patikrinimą Vaito saloje, kurio bendras tikslas buvo 
įvertinti priemones, kurių buvo imtasi dėl gyvūninės kilmės šalutinių produktų (ABP), kaip 
nustatyta Reglamente (EB) Nr. 1774/2002 ir jo įgyvendinimo priemonėse (Komisijos 
reglamentas (EB) Nr. 811/2003).  Galutinė Maisto ir veterinarijos tarnybos ataskaita paskelbta 
2010 m. gruodžio mėn. ir yra prieinama Maisto ir veterinarijos tarnybos Patikrinimo ataskaitų 
duomenų bazėje adresu http://ec.europa.eu/food/fvo/rep_details_en.cfm?rep_id=2564.

Atlikusi faktinį ir teisinį Reglamento (EB) Nr. 1774/2002 ir Reglamento (EB) Nr. 811/2003 
taikymo Vaito saloje vertinimą, Komisija pradėjo pažeidimo nagrinėjimo procedūrą ir 
2010 m. lapkričio 24 d. pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 258 straipsnį Jungtinei 
Karalystei nusiuntė oficialų pranešimą.

Jungtinės Karalystės atsakymą į oficialų pranešimą tikimasi gauti per 2 mėnesius nuo 
pranešimo gavimo datos. Komisija tęs skundo tyrimą įvertinusi gautą atsakymą.
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5. Komisijos atsakymas REV. I, gautas 2012 m. balandžio 20 d.

2012 m. sausio 26 d. Komisija baigė pažeidimo nagrinėjimo procedūrą dėl Vaito saloje 
kritusių gyvūnų šalinimo. Atsižvelgdama į 2010 m. lapkričio 24 d. atsiųstą oficialų pranešimą 
pagal SESV 258 straipsnį, Jungtinė Karalystė priėmė teisės aktą dėl išlygos, pagal kurią Vaito 
saloje buvo leidžiama šalinti kritusius gyvūnus juos užkasant, panaikinimo. Šis pakeitimas 
įsigaliojo 2011 m. lapkričio 30 d. JK valdžios institucijos patvirtino Komisijai, kai nuo 
nurodytos dienos Vaito saloje veikia kritusių gyvūnų surinkimo ir šalinimo sistema (šie 
gyvūnai šalinami už salos ribų). Komisija informavo skundo pateikėją apie tai, kad šio atvejo 
nagrinėjimas baigtas, taip pat apie iš dalies pakeistas JK nuostatas.


