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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 0131/2010, którą złożyła kancelaria Thring Townsend Lee & 
Pembertons (Wielka Brytania) w imieniu swoich klientów państwa 
Brownrigg, w sprawie łamania rozporządzenia nr 1774/2002 przez rząd 
Wielkiej Brytanii w związku z niezapewnieniem odpowiedniej infrastruktury 
do gromadzenia, przewożenia i usuwania produktów ubocznych pochodzenia 
zwierzęcego na wyspę Wight

1. Streszczenie petycji

Składający petycję, w imieniu swoich klientów państwa Brownrigg, twierdzą, że brytyjski 
rząd łamie art. 3 i 7 rozporządzenia WE nr 1774/2002, nie zapewniając odpowiedniej 
infrastruktury do gromadzenia, przewożenia i usuwania produktów ubocznych pochodzenia 
zwierzęcego na wyspę Wight. Składający petycję kwestionują decyzję brytyjskiego rządu 
o sklasyfikowaniu wyspy Wight jako terenu odosobnionego, pomimo przeczących temu 
zaleceń i dowodów; składający petycję utrzymują ponadto, że wspomnianą decyzję podjęto 
w celu zezwolenia na zakopywanie na wyspie padłego inwentarza, co szkodzi środowisku 
naturalnemu i stwarza zagrożenie dla zdrowia mieszkańców. Według składających petycję 
sklasyfikowanie wyspy jako terenu odosobnionego zgodnie z prawodawstwem WE było 
próbą uniknięcia kosztów zapewnienia urządzeń do usuwania produktów ubocznych 
pochodzenia zwierzęcego i zasiało niepewność w rolniczej wspólnocie na wyspie. Składający 
petycję twierdzi, że jego klienci zostali postawieni w nieprzyjemnej sytuacji, gdyż nie są 
w stanie działać zgodnie z obowiązującym europejskim prawodawstwem z uwagi na 
niewypełnianie obowiązków przez rząd Wielkiej Brytanii. Składający petycję wyjaśnia, że 
skarga w tej sprawie jest rozpatrywana przez Komisję Europejską oraz wzywa do 
rozpatrzenia petycji w trybie pilnym.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 4 maja 2010 r. Zwrócono się do Komisji, 
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aby dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 2 września 2010 r.

Rozporządzenie w sprawie produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego zezwala na 
niektóre metody usuwania produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego. Na mocy art. 3 
ust. 3 i art. 7 ust. 3 tego rozporządzenia państwa członkowskie mają obowiązek opracowania 
ustaleń i zapewnienia niezbędnej infrastruktury dla zgodnego z prawem usuwania produktów 
ubocznych pochodzenia zwierzęcego. Głównymi metodami usuwania dozwolonego w ramach 
rozporządzenia jest spopielanie, zgodnie z art. 12, lub przetwarzanie, zgodnie z art. 13 i 
następnymi. Usuwanie przez zakopywanie poza składowiskiem zatwierdzonym dozwolone 
jest na „terenach odosobnionych”. Zgodnie z art. 24 ust. 1 lit. b) produkty uboczne 
pochodzenia zwierzęcego pochodzące z „terenów odosobnionych” mogą być usuwane jako 
odpady przez spopielanie lub zakopanie na miejscu. Zgodnie z art. 24 ust. 4 lit. b) państwa 
członkowskie powiadamiają Komisję o obszarach, które klasyfikują one jako „tereny 
odosobnione” oraz o przyczynach takiej klasyfikacji. W punkcie C załącznika I do 
rozporządzenia w sprawie produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego „tereny 
odosobnione” zdefiniowane są jako tereny, „na których zagęszczenie zwierząt jest tak 
niewielkie, a środki usuwania są tak oddalone, że czynności niezbędne do zgromadzenia i 
przewozu odpadów byłyby niezwykle uciążliwe w porównaniu do lokalnego usuwania”.

Składający petycję złożył skargę do Komisji we wrześniu 2008 r. Skarga dotyczyła 
gromadzenia i usuwania padłego inwentarza na wyspie Wight.

W skardze tej utrzymywano, że na wyspie Wight nie istniał w tym czasie system gromadzenia 
padłego inwentarza, ani żadne urządzenia do przetwarzania i usuwania produktów ubocznych 
pochodzenia zwierzęcego. Twierdzono w niej również, że władze lokalne domagały się 
zakopywania produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, pod kontrolą urzędników 
Rady oraz za zgodą Agencji ds. Ochrony Środowiska. Według składającego skargę 
zakopywanie było nielegalne, ponieważ wyspa Wight nie została oficjalnie sklasyfikowana 
przez Wielką Brytanię jako „teren odosobniony” w rozumieniu art. 24 rozporządzenia w 
sprawie produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego.

Skarżący poinformował, że jego klienci zostali oskarżeni przed sądem krajowym o łamanie 
prawa europejskiego i narodowego, ponieważ nieodpowiednio usuwali produkty uboczne 
pochodzenia zwierzęcego.

W następstwie wniesienia skargi Komisja wystosowała do władz Wielkiej Brytanii zapytanie 
dotyczące wprowadzonych przez władze na wyspie Wight ustaleń dotyczących gromadzenia, 
przetwarzania i usuwania produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego. Niedługo potem 
sąd krajowy wydał orzeczenie w wyżej opisanej sprawie. Sąd podkreślił, że zgodnie z 
rozporządzeniem w sprawie produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego rząd Wielkiej 
Brytanii ma obowiązek opracowania ustaleń i zapewnienia niezbędnej infrastruktury dla 
zgodnego z prawem usuwania produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego oraz 
stwierdził, że Wielka Brytania nie wywiązała się z tego obowiązku w odniesieniu do wyspy 
Wight. W świetle tego wniosku sąd oddalił sprawę. W orzeczeniu stwierdzono, że w okresie 
popełnienia domniemanych wykroczeń, na wyspie Wight nie istniał oficjalnie „teren 
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odosobniony”.

Niedługo po wydaniu orzeczenia w kwietniu 2009 r. zmieniono ustawodawstwo brytyjskie, 
tak aby włączyć wyspę Wight na listę „terenów odosobnionych” oraz wystosowano do 
Komisji Europejskiej pismo informujące o zaklasyfikowaniu wyspy i wskazujące jego 
niektóre przyczyny, zgodnie z wymogiem w art. 24 ust. 4 lit. b). Zmieniło to w znacznym 
stopniu zakres i temat dochodzenia prowadzonego przez służby Komisji. W przedłożonych 
później dodatkowych informacjach skarżący stwierdził niewystarczające monitorowanie 
zakopywania na wyspie padłego inwentarza. Należy odnotować, że zakopywanie na „terenach 
odosobnionych” podlega pewnym warunkom określonym w prawie unijnym w celu 
odpowiedniego kontrolowania ryzyka, na jakie narażone są zdrowie publiczne, zdrowie 
zwierząt i środowisko. Rozporządzenie (WE) nr 811/20031 stanowi, że w przypadku 
spopielania lub zakopywania produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego na 
„odosobnionych terenach” władze krajowe powinny zapewnić odpowiednie monitorowanie 
(art. 7), a osoby odpowiedzialne za spopielanie i zakopywanie powinny prowadzić rejestry 
(art. 9). W ramach działań dotyczących skargi przeprowadza się obecnie dochodzenie w 
sprawie odpowiedniego monitorowania.

W ramach badania skargi oraz biorąc pod uwagę decyzję Wielkiej Brytanii o sklasyfikowaniu 
wyspy Wight jako „terenu odosobnionego”, Komisja wystosowała jak na razie do władz 
brytyjskich kilka wniosków o przekazanie informacji i danych. Trwają obecnie analizy 
odpowiedzi, zanim będzie można zdecydować, czy istnieją podstawy do ewentualnego 
wszczęcia postępowania w sprawie naruszenia przepisów przeciwko Wielkiej Brytanii, w 
oparciu o art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

W odniesieniu do argumentu, według którego działania władz brytyjskich uniemożliwiają 
rolnikom przestrzeganie prawa unijnego, Komisja odnotowuje, że w momencie wniesienia 
skargi oraz gdy wyżej wspomniane krajowe orzeczenie nie zostało jeszcze wydane, wyspa 
Wight nie była oficjalnie sklasyfikowana przez Wielką Brytanię jako „teren odosobniony” w 
rozumieniu art. 24 rozporządzenia w sprawie produktów ubocznych pochodzenia 
zwierzęcego, podczas gdy obecnie Wielka Brytania oficjalnie powołuje się na odstępstwo 
dotyczące „terenu odosobnionego” poprzez zmianę odnośnego prawa krajowego. 

Komisja będzie kontynuowała badanie skargi z pełnym uwzględnieniem kwestii zagrożeń dla 
zdrowia publicznego i zdrowia zwierząt. Trwają dyskusje z Biurem ds. Żywności i 
Weterynarii Komisji Europejskiej na temat misji, która udałaby się na wyspę Wight pod 
koniec sierpnia/ na początku września. O misji tej poinformowano oficjalnie władze 
brytyjskie w dniu 21 czerwca 2010 r. Oczekuje się obecnie na odpowiedź Wielkiej Brytanii.

4. Dodatkowa odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 13 stycznia 2011 r.

Komisja przeprowadziła dalsze badanie skargi z pełnym uwzględnieniem kwestii zagrożeń 
dla zdrowia i środowiska naturalnego. 

DG SANCO i władze Wielkiej Brytanii wymieniały wielokrotnie korespondencję w celu 
wyjaśnienia sytuacji prawnej i stanu faktycznego. W sierpniu 2010 r. składający petycję, 

                                               
1 Dz.U. L 117 z 13.5.2003, s. 14.
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który jest również stroną skarżącą, przesłał Komisji wiele informacji dotyczących tej sprawy, 
które także zostały przeanalizowane. W okresie od 31 sierpnia do 2 września 2010 r. Biuro ds. 
Żywności i Weterynarii (FVO) Komisji przeprowadziło inspekcję na wyspie Wight, której 
głównym celem było dokonanie oceny środków ustanowionych w celu wykonania przepisów 
dotyczących produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, zgodnie z rozporządzeniem 
(WE) nr 1774/2002 oraz przepisami wykonawczymi do tego rozporządzenia (rozporządzenie 
Komisji (WE) nr 811/2003)Ostateczne sprawozdanie FVO zostało opublikowane w grudniu 
2010 r. i jest dostępne w bazie danych sprawozdań z inspekcji Biura ds. Żywności i 
Weterynarii na stronie http://ec.europa.eu/food/fvo/rep_details_en.cfm?rep_id=2564.

W następstwie oceny prawnej i stanu faktycznego w odniesieniu do wykonania 
rozporządzenia (WE) nr 1774/2002 oraz rozporządzenia (WE) nr 811/2003 w sprawie wyspy 
Wight Komisja wszczęła postępowanie w sprawie naruszenia, wysyłając do władz Wielkiej 
Brytanii w dniu 24 listopada 2010 r. wezwanie do usunięcia uchybienia na mocy art. 258 
TFUE.

Odpowiedź Wielkiej Brytanii na pismo z wezwaniem do usunięcia uchybienia jest 
oczekiwana w ciągu dwóch miesięcy od otrzymania pisma. Komisja będzie nadal prowadzić 
postępowanie w tej sprawie na podstawie oceny odpowiedzi.

5. Dodatkowa odpowiedź Komisji REV I, otrzymana dnia 20 kwietnia 2012 r.

W dniu 26 stycznia 2012 r. Komisja zamknęła postępowanie w sprawie naruszenia przepisów 
dotyczące usuwania padłego inwentarza na wyspie Wight. W następstwie wezwania 
wysłanego do Wielkiej Brytanii dnia 24 listopada 2010 r. zgodnie z art. 258 TFUE Wielka 
Brytania przyjęła przepisy, w których skreślono odstępstwo dotyczące usuwania padłego 
inwentarza na wyspie Wight. Zmiana weszła w życie dnia 30 listopada 2011 r. Władze 
brytyjskie potwierdziły Komisji, że system gromadzenia i usuwania padłego inwentarza na 
wyspie Wight obowiązuje począwszy od tej samej daty (usuwanie poza wyspę).Komisja 
powiadomiła skarżącego o zamknięciu sprawy i zmianie przepisów brytyjskich.


