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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0131/2010, imressqa minn Thring Townsend Lee & Pembertons, 
kumpanija Britannika, f’isem il-klijenti tagħha s-Sur u s-Sinjura Brownrigg, 
dwar ksur tar-Regolament KE 1774/2002 mill-Gvern tar-Renju Unit 
minħabba li ma pprovdiex infrastruttura adegwata għall-ġbir, it-
trasportazzjoni u r-rimi ta’ prodotti sekondarji tal-annimali fl-Isle of Wight.

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonanta, f’isem il-klijenti tagħha s-Sur u s-Sinjura Brownrigg, tallega li l-Gvern tar-
Renju Unit kiser l-Artikoli 3 u 7 tar-Regolament KE 1774/2002 minħabba li ma pprovdiex 
infrastruttura adegwata għall-ġbir, it-trasportazzjoni u r-rimi ta’ prodotti sekondarji tal-
annimali fl-Isle of Wight. Il-petizzjonanta tikkontesta d-deċiżjoni tal-Gvern tar-Renju Unit li 
biha huwa kklassifika l-Isle of Wight bħala remota minkejja l-parir u l-evidenza mogħtija 
kontra dan; il-petizzjonanta tkompli ssostni li din id-deċiżjoni ttieħdet biex jiġi permess li 
jintradam l-istokk ta’ annimali mejta fil-gżira li jikkawża ħsara lill-ambjent tagħha u jpoġġi 
lis-saħħa tar-residenti f’riskju. Skont il-petizzjonanta, il-klassifikazzjoni tal-gżira bħala 
remota skont il-leġiżlazzjoni KE kienet tentattiv biex jiġu evitati l-ispejjeż ta’ provvediment 
ta’ faċilitajiet għar-rimi ta’ prodotti sekondarji tal-annimali u ġġenerat inċertezza fil-komunità 
tal-biedja fil-gżira. Il-petizzjonanta targumenta li l-klijenti tagħha sabu ruħhom f’pożizzjoni 
xejn pjaċevoli fejn ma setgħux jikkonformaw mal-leġiżlazzjoni Ewropea fis-seħħ minħabba li 
l-Gvern tar-Renju Unit ma wettaqx l-obbligi tiegħu. Il-petizzjonanta tispjega li għadu għaddej 
ilment mal-Kummissjoni Ewropea dwar dan is-suġġett u titlob li l-petizzjoni tiġi trattata 
malajr.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fl-4 ta' Mejju 2010. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta' Proċedura).
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3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fi 2 Settembru 2010.

Ir-Regolament dwar Prodotti Sekondarji tal-Annimali jawtorizza ċerti metodi ta' rimi ta' 
prodotti sekondarji tal-annimali. Skont l-Artikolu 3(3) u l-Artikolu 7(3) ta' dan ir-Regolament, 
l-Istati Membri huma obbligati jdaħħlu fis-seħħ l-arranġamenti u l-infrastruttura meħtieġa 
għar-rimi legali tal-prodotti sekondarji tal-annimali. Il-metodi ewlenin ta' rimi permess skont 
ir-Regolament huma l-inċinerazzjoni, skont l-Artikolu 12, jew l-ipproċessar, skont l-Artikolu 
13 et seq. Ir-rimi permezz ta' dfin barra landfill approvata hija permessa f'"żoni remoti". Skont 
l-Artikolu 24(1)(b) prodotti sekondarji tal-annimali li joriġinaw minn "żoni remoti" jistgħu 
jintremew bħala skart billi jinħarqu jew jindifnu fil-post. Skont l-Artikolu 24(4)(b), l-Istati 
Membri għandhom jinfurmaw lill-Kummissjoni dwar iż-żoni li jikkategorizzaw bħala 
"remoti" u r-raġunijiet għal dik il-kategorizzazzjoni. Il-Punt C tal-Anness I tar-Regolament 
dwar il-Prodotti Sekondarji tal-Annimali jiddefinixxi "żoni remoti" bħala żoni "...fejn il-
popolazzjoni tal-annimali tant hija żgħira, u fejn il-faċilitajiet tant huma mbiegħda, li l-
arranġamenti meħtieġa għall-ġbir u t-trasport ikunu onerużi b'mod eżaġerat meta mqabbla 
mar-rimi lokali".

Il-petizzjonanta ressqet ilment lill-Kummissjoni f'Settembru 2008. L-ilment kien dwar il-ġbir 
u r-rimi ta' stokk maqtul fl-Isle of Wight. 

L-ilment allega li f'dak iż-żmien ma kien hemm l-ebda skema għall-ġbir ta' stokk maqtul, u l-
ebda faċilità għall-ipproċessar u r-rimi ta' prodotti sekondarji tal-annimali fl-Isle of Wight. 
Iddikjarat ukoll li l-awtoritajiet lokali rrikjedew li l-prodotti sekondarji tal-annimali jindifnu, 
taħt is-superviżjoni ta' uffiċjali tal-Kunsill u bil-kunsens tal-Aġenzija Ambjentali. Skont l-
ilment, id-dfin kien illegali billi l-Isle of Wight ma kinitx ikkategorizzata formalment mir-
Renju Unit bħala "żona remota" skont l-Artikolu 24 tar-Regolament dwar il-Prodotti 
Sekondarji tal-Annimali. 

Il-kwerelant informa li l-klijenti tiegħu tressqu quddiem qorti nazzjonali għal reati kontra l-
liġi nazzjonali u Ewropea talli naqsu milli jarmu l-prodotti sekondarji tal-annimali b'mod 
xieraq. 

Wara li tressaq l-ilment, il-Kummissjoni bagħtet mistoqsija lill-awtoritajiet tar-Renju Unit 
dwar l-arranġamenti li ddaħħlu fis-seħħ minn dawk l-awtoritajiet fl-Isle of wight għall-ġbir, l-
ipproċessar u r-rimi tal-prodotti sekondarji tal-annimali. Ftit żmien wara, il-qorti nazzjonali tat 
id-deċiżjoni tagħha dwar il-każ imsemmi hawn fuq. Il-Qorti enfasizzat l-obbligi tal-Gvern tar-
Renju Unit skont ir-Regolament dwar il-Prodotti Sekondarji tal-Annimali li jdaħħal fis-seħħ l-
arranġamenti u l-infrastruttura meħtieġa għar-rimi legali tal-prodotti sekondarji tal-annimali u 
skopriet li r-Renju Unit ma ssodisfax dawn l-obbligi fl-Isle of Wight. Fid-dawl ta' dan, il-
Qorti ddikjarat li l-każ ma kienx jagħti lok għal proċess. Id-deċiżjoni nnutat li meta twettqu r-
reati allegati ma kien hemm fis-seħħ l-ebda deroga formali għal "żoni remoti" għall-Isle of 
Wight.

Ftit żmien wara li ngħatat id-deċiżjoni f'April 2009, il-leġiżlazzjoni tar-Renju Unit ġiet 
emendata biex tinkludi l-Isle of Wight fil-lista ta' "żoni remoti" u ntbagħtet ittra lill-
Kummissjoni Ewropea, kif mitlub mill-Artikolu 24(4)(b), li tinforma dwar din il-
kategorizzazzjoni u li tindika ċerti raġunijiet. Dan l-iżvilupp emenda b'mod sinifikanti l-
ambitu u s-suġġett tal-investigazzjoni mwettqa mis-servizzi tal-Kummissjoni. F'informazzjoni 
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addizzjonali sussegwenti li tressqet, il-kwerelant allega monitoraġġ insuffiċjenti tad-dfin ta' 
stokk maqtul fil-gżira. Għandu jkun innutat li d-dfin f"żoni remoti" huwa suġġett għal ċerti 
kundizzjonijiet skont il-liġi tal-Unjoni sabiex jiġu kkontrollati b'mod xieraq ir-riskji għas-
saħħa pubblika u tal-annimali u għall-ambjent. Ir-Regolament (KE) Nru 811/2003 jistipula li 
fil-każ ta' ħruq jew dfin f'"żoni remoti" l-awtoritajiet nazzjonali għandhom jiżguraw 
monitoraġġ xieraq (Artikolu 7) u li min hu responssbbli għall-ħruq jew għad-dfin għandu 
jżomm reġistri (Artikolu 9). Il-kwistjoni ta' monitoraġġ xieraq bħalissa qed tkun investigata 
bħala parti mis-segwitu tal-ilment.

Matul l-investigazzjoni tal-ilment, u filwaqt li titqies id-deċiżjoni tar-Renju Unit li 
tikkategorizza l-Isle of Wight bħala "żona remota", il-Kummissjoni s'issa bagħtet diversi 
talbiet għal informazzjoni u dejta lill-awtoritajiet tar-Renju Unit. Attwalment, it-tweġibiet qed 
jiġu vvalutati qabel ma tittieħed deċiżjoni dwar jekk hemmx raġunijiet għal proċedura 
potenzjali ta' ksur kontra r-Renju Unit abbażi tal-Artikolu 258 tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea.

Rigward l-argument tal-petizzjonanta li l-azzjonijiet tal-awtoritajiet tar-Renju Unit ma 
jippermettux lill-bdiewa jikkonformaw mal-liġi tal-Unjoni, il-Kummissjoni tinnota li meta 
tressaq l-ilment u d-deċiżjoni nazzjonali msemmija hawn fuq kienet għadha pendenti, l-Isle of 
Wight ma kinitx ikklassifikata formalment bħala "żona remota" mir-Renju Unit skont l-
Artikolu 24 tar-Regolament dwar il-Prodotti Sekondarji tal-Annimali, filwaqt li attwalment, 
ir-Renju Unit invoka formalment id-deroga għal "żona remota" billi emenda l-liġi nazzjonali 
rispettiva. 

Il-Kummissjoni se tkompli l-investigazzjoni tagħha tal-ilment bl-akbar kunsiderazzjoni tal-
kwistjonijiet involuti rigward is-saħħa pubblika u tal-annimali. Ġiet diskussa missjoni fl-Isle 
of Wight mal-Uffiċċju Veterinarju u Alimentari tal-Kummissjoni Ewropea li se ssir lejn l-
aħħar ta' Awwissu/il-bidu ta' Settembru. Il-missjoni tħabbret formalment lill-awtoritajiet tar-
Renju Unit fil-21 ta' Ġunju 2010. Il-Kummissjoni qed tistenna t-tweġiba tar-Renju Unit.

4. Tweġiba tal-Kummissjoni, li waslet fit-13 ta’ Jannar 2011.

Il-Kummissjoni kompliet l-investigazzjoni tagħha tal-ilment bl-akbar kunsiderazzjoni ta’ 
kwalunkwe riskju potenzjali għas-saħħa u għall-ambjent. 

Kien hemm skambju ta’ numru ta’ ittri bejn id-DĠ SANCO u l-awtoritajiet tar-Renju Unit 
sabiex tiġi ċċarata s-sitwazzjoni legali u fattwali. F’Awwissu 2010, il-petizzjonant, li huwa 
wkoll ilmentatur, bagħat lill-Kummissjoni ammont kbir ta’ informazzjoni rigward il-każ, li 
ġie vvalutat ukoll. Bejn il-31 ta’ Awissu u t-2 ta’ Settembru 2010, l-Uffiċċju tal-Ikel u l-
Veterinerija (UIV) tal-Kummissjoni għamel spezzjoni fuq l-Isle of Wight li l-objettiv globali 
tagħha kien li jiġu vvalutati l-miżuri implimentati biex jagħtu effett lir-regoli rigward il-
prodotti sekondarji tal-annimali (PSA), kif stipulati fir-Regolament (KE) Nru. 1774/2002 u 
fil-miżuri implimentattivi tiegħu (Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru. 811/2003).1 Ir-
rapport finali UIV ġie ppubblikat f’Diċembru 2010 u huwa disponibbli fir-Rapport tad-
Database tal-Uffiċċju tal-Ikel u l-Veterinerija fuq 
http://ec.europa.eu/food/fvo/rep_details_en.cfm?rep_id=2564.

                                               
1 ĠU L 117, 13.5.2003, p. 14.
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Wara evalwazzjoni fattwali u legali fir-rigward tal-applikazzjoni tar-Regolament (KE) 
Nru.1774/2002 u r-Regolament (KE) Nru.811/2003 dwar l-Isle of Wight, il-Kummissjoni 
bdiet proċedimenti ta' ksur billi bagħtet ittra ta' notifika formali skont l-Artikolu 258 tat-TFUE 
lir-Renju Unit fl-24 ta’ Novembru 2010.

It-tweġiba tar-Renju Unit għall-ittra ta’ notifika formali hija mistennija fi żmien xahrejn mir-
riċeviment tal-ittra. Il-Kummissjoni se tkompli bl-ipproċessar tal-każ ibbażat fuq l-
evalwazzjoni tat-tweġiba.

5. Risposta tal-Kummissjoni REV. I, li waslet fl-20 ta’ April 2012.

Il-Kummissjoni għalqet il-proċedura ta’ ksur rigward ir-rimi ta' stokk maqtul fl-Isle of Wight 
fis-26 ta’ Jannar 2012. Wara l-ittra ta’ avviż formali skont l-Artikolu 258 TFUE mibgħuta lir-
Renju Unit fl-24 ta’ Novembru 2010, ir-Renju Unit adotta leġiżlazzjoni li tneħħi d-deroga 
għar-rimi ta' stokk maqtul permezz ta’ dfin fl-Isle of Wight. Din l-emenda daħlet fis-seħħ fit-
30 ta’ Novembru 2011. L-awtoritajiet tar-Renju Unit ikkonfermaw lill-Kummissjoni li l-
iskema tal-ġbir u r-rimi tal-istokk maqtul għall-Isle of Wight topera mill-istess data (rimi 
barra l-gżira). Il-Kummissjoni infurmat lill-ilmentatur bl-għeluq tal-każ u l-emenda tad-
dispożizzjonijiet tar-Renju Unit.


