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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 0131/2010, ingediend door Thring Townsend Lee & 
Pembertons (Britse nationaliteit), namens haar cliënten de heer en mevrouw 
Brownrigg, over inbreuken door de Britse overheid op Verordening (EG) nr. 
1774/2002 in verband met het in gebreke blijven van de overheid bij het 
bieden van een toereikende infrastructuur voor het ophalen, transporteren 
en vernietigen van dierlijke bijproducten op het Isle of Wight

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indienster stelt namens haar cliënten de heer en mevrouw Brownrigg dat de Britse overheid 
artikel 3 en 7 van Verordening (EG) nr. 1774/2002 zou hebben overtreden door in gebreke te 
blijven bij het bieden van een toereikende infrastructuur voor het ophalen, transporteren en 
vernietigen van dierlijke bijproducten op het Isle of Wight. Indienster vecht het besluit aan
van de Britse overheid om het Isle of Wight te classificeren als afgelegen ondanks adviezen 
en bewijzen van het tegenovergestelde. Indienster stelt verder dat dit besluit is genomen 
teneinde het begraven van gestorven vee op het eiland toe te staan, waarmee schade aan het 
milieu wordt toegebracht en waardoor de gezondheid van de bewoners gevaar loopt. Volgens 
indienster was het classificeren van het eiland als afgelegen op basis van EG-wetgeving een 
poging om de kosten voor het bieden van faciliteiten voor de destructie van dierlijke 
bijproducten te vermijden, en veroorzaakte dit onzekerheid onder de boerengemeenschap op 
het eiland. Indienster voert aan dat haar cliënten in de vervelende positie terecht kwamen dat 
zij de van kracht zijnde Europese wetgeving niet konden naleven doordat de Britse overheid 
had verzuimd aan zijn verplichtingen te voldoen. Indienster legt uit dat een klacht aanhangig 
is bij de Europese Commissie over dit onderwerp en verzoekt het verzoekschrift als dringend 
te behandelen.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 4 mei 2010. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
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202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 2 september 2010.

Volgens de Verordening dierlijke bijproducten (DBP-Verordening) zijn verschillende 
methoden voor de verwijdering van dierlijke bijproducten toegestaan. Volgens artikel 3, lid 3, 
en artikel 7, lid 3, van die verordening zijn de lidstaten verplicht regelingen te treffen en te 
zorgen voor de noodzakelijke infrastructuur voor de rechtmatige verwijdering van dierlijke 
bijproducten. De belangrijkste methoden die volgens de Verordening zijn toegestaan zijn 
verbranding overeenkomstig artikel 12, of verwerking in verwerkingsbedrijven 
overeenkomstig artikel 13 e.v. Verwijdering door begraving buiten een erkende stortplaats is 
in “afgelegen gebieden” toegestaan. Volgens artikel 24, lid 1, onder b) mogen dierlijke 
bijproducten in een “afgelegen gebied” als afval worden verwijderd door verbranding of 
begraving ter plaatse. Overeenkomstig artikel 24, lid 4, onder b) stellen de lidstaten de 
Commissie in kennis van de gebieden die zij met het oog op de toepassing van lid 1, onder b), 
indelen als afgelegen gebied en de redenen voor die indeling. In Bijlage I, punt 49, van de 
DBP-Verordening worden “afgelegen gebieden” als volgt gedefinieerd: “gebieden waar de 
dierenpopulatie zo klein is en de voorzieningen zo ver verwijderd zijn dat de regelingen die 
getroffen moeten worden voor het verzamelen en vervoeren, in vergelijking met het ter 
plaatse verwijderen, onaanvaardbaar hoog zouden zijn”.

De indienster diende in september 2008 een klacht bij de Commissie in. De klacht betrof de 
verzameling en verwijdering van dood vee op het Isle of Wight.

In de klacht werd aangevoerd dat er op het Isle of Wight geen faciliteiten waren voor de 
verzameling van dood vee noch voor de verwerking en verwijdering van dierlijke 
bijproducten. Voorts werd gesteld dat volgens de plaatselijke autoriteiten dierlijke 
bijproducten onder toezicht van gemeenteambtenaren en met toestemming van de 
milieuautoriteiten moesten worden begraven. Volgens de klacht zou het begraven evenwel 
illegaal zijn geweest, aangezien het Isle of Wight niet officieel door het VK was ingedeeld als 
“afgelegen gebied” overeenkomstig artikel 24 van de DBP-Verordening.

De indienster wees erop dat haar cliënten gerechtelijk werden vervolgd voor overtreding van 
Europese en nationale wetgeving, aangezien zij de dierlijke bijproducten niet naar behoren 
hadden verwijderd.

Na indiening van de klacht verzocht de Commissie de VK-autoriteiten om nadere inlichtingen 
over de regelingen die zij op het Isle of Wight hadden getroffen voor de verzameling, 
verwerking en verwijdering van dierlijke bijproducten. Kort daarna deed het nationaal 
gerechtshof een uitspraak in bovengenoemde zaak. Het Hof wees erop dat de regering van het 
VK overeenkomstig de DBP-Verordening verplicht was regelingen te treffen en voor de 
noodzakelijke infrastructuur te zorgen voor de rechtmatige verwijdering van dierlijke 
bijproducten en concludeerde dat het VK dit op het Isle of Wight had nagelaten. Op grond van 
deze bevinding wees het Hof de zaak af. Volgens de uitspraak bestond er ten tijde van de 
aangekaarte overtredingen voor het Isle of Wight geen officiële afwijking als“afgelegen 
gebied”.
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Kort na deze uitspraak in april 2009 werd de VK-wetgeving zodanig gewijzigd dat het Isle of 
Wight op de lijst van “afgelegen gebieden” werd opgenomen en werd de Commissie 
overeenkomstig artikel 24, lid 4, onder b), schriftelijk in kennis gesteld van deze indeling en 
de redenen van deze indeling. Deze ontwikkelingen betekenden een ingrijpende wijziging in 
de reikwijdte en het onderwerp van het onderzoek van de Commissiediensten. In later 
ontvangen aanvullende informatie voerde de indienster aan dat het toezicht op het begraven 
van dood vee op het eiland ontoereikend was. Er zij op gewezen dat begraving in “afgelegen 
gebieden” onder bepaalde omstandigheden onder EU-wetgeving valt ten einde de gevaren 
voor de gezondheid van mens en dier alsook voor het milieu naar behoren te beperken. In 
Verordening (EG) nr. 811/2003 wordt bepaald dat bij verbranding of begraving in “afgelegen 
gebieden”de bevoegde nationale autoriteiten regelmatig toezicht dienen te houden (artikel 7) 
en dat de voor de verbranding of begraving verantwoordelijke persoon een administratie dient 
bij te houden (artikel 9). In het kader van de follow up van het verzoekschrift wordt thans de 
kwestie van regelmatig toezicht onderzocht.

In de loop van het onderzoek en in het licht van het besluit van het VK om het Isle of Wight 
als “afgelegen gebied” in te delen, heeft de Commissie verschillende verzoeken om nadere 
informatie bij de VK-autoriteiten ingediend. De antwoorden worden momenteel geëvalueerd 
alvorens een besluit kan worden genomen over de vraag of er redenen bestaan om een 
eventuele inbreukprocedure tegen het VK op grond van artikel 258 van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese Unie in te leiden.

Voor wat betreft het argument van de indienster dat het optreden van de VK-autoriteiten de 
boeren ervan heeft weerhouden de EU-wetgeving na te leven, merkt de Commissie op dat ten 
tijde van de indiening van de klacht, toen het Hof nog geen uitspraak had gedaan, het Isle of 
Wight nog niet officieel door het VK was ingedeeld als “afgelegen gebied” overeenkomstig 
artikel 24 van de DBP-Verordening, terwijl het VK zich intussen officieel beroept op de 
afwijking van “afgelegen gebied”, nu het de desbetreffende nationale wetgeving heeft 
gewijzigd.

De Commissie zal haar onderzoek naar de klacht met een zo groot mogelijke inachtneming 
van de thematiek van de gezondheid van mens en dier voortzetten. Met het Voedsel- en 
Veterinair Bureau van de Europese Commissie is afgesproken eind augustus/begin september 
een bezoek aan het Isle of Wight te brengen. Op 21 juni 2010 zijn de VK-autoriteiten officieel 
van het bezoek in kennis gesteld. Tot dusverre is nog geen antwoord van het VK ontvangen.

4. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 13 januari 2011.

De Commissie heeft de klacht nader onderzocht, daarbij zorgvuldig de mogelijke 
gezondheids- en milieurisico's afwegend.

Er vond correspondentie plaats tussen DG SANCO en de Britse overheid om opheldering te 
verschaffen over de feiten en juridische implicaties van de kwestie. In augustus 2010 zond de 
indiener, die tevens klager is, de Commissie een aanzienlijke hoeveelheid informatie over de 
zaak, die in de overweging werd meegenomen. Tussen 31 augustus en 2 september 2010 
voerde het Voedsel- en Veterinair Bureau (VVB) van de Commissie een inspectie uit op het 
Isle of Wight, met als algemene doelstelling het evalueren van de maatregelen die genomen 
werden om de voorschriften betreffende dierlijke afvalprodukten te uit te voeren, zoals 
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neergelegd in verordening (EG) Nr. 1774/2002 en de bijbehorende uitvoeringsmaatregelen 
(Commissieverordening (EG) Nr. 811/2003).1 Het slotverslag van de VVB werd gepubliceerd 
in december 2010 en is te vinden in de 'Inspection Report Database' van het Voedsel- en 
Veterinair Bureau:
htttp://ec.europa.eu/food/fvo/rep_details_en.cfm?rep_id=2564

Naar aanleiding van een beoordeling, feitelijk en rechtens, van de toepassing van verordening 
(EG) Nr. 1774/2002 en verordening (EG) Nr. 811/2003 op het Isle of Wight is de Commissie 
begonnen met een inbreukprocedure. Op 24 november 2010 werd een ingebrekestelling onder 
artikel 258 VWEU naar het Verenigd Koninkrijk gestuurd.

Het antwoord van het Verenigd Koninkrijk op de ingebrekestelling wordt binnen twee 
maanden na ontvangst verwacht. De Commissie zal op basis van de beoordeling van het 
antwoord de zaak verder behandelen.

5. Aanvullend antwoord van de Commissie, ontvangen op 20 april 2012

De Commissie heeft de inbreukprocedure inzake de verwijdering van dood vee op het Isle of 
Wight op 26 januari 2012 gesloten. Naar aanleiding van de ingebrekestelling volgens artikel 
258 VWEU die op 24 november 2010 naar het Verenigd Koninkrijk werd verstuurd, heeft het 
Verenigd Koninkrijk wetgeving aangenomen die de inbreuk met betrekking tot de 
verwijdering van dood vee middels begraving op het Isle of Wight teniet doet. Deze wijziging 
is op 30 november 2011 in werking getreden. De Britse autoriteiten hebben tegenover de 
Commissie bevestigd dat de verzamelings- en verwijderingsfaciliteiten voor het Isle of Wight 
vanaf dezelfde datum beschikbaar zijn. De Commissie heeft indiener op de hoogte gesteld van 
de afsluiting van de zaak en van de wijziging van de Britse bepalingen.
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