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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0131/20101, adresată de Thring Townsend Lee & Pembertons, de 
cetățenie britanică, în numele clienților săi, doamna și domnul Brownrigg, privind 
încălcările Regulamentului (CE) nr. 1774/2002 de către guvernul Regatului Unit 
legate de faptul că nu s-a asigurat o infrastructură adecvată pentru colectarea, 
transportul și eliminarea subproduselor de origine animală pe insula Wight

1. Rezumatul petiției

Petiționarul, în numele clienților săi, doamna și domnul Brownrigg, susține că guvernul 
Regatului Unit ar fi încălcat articolele 3 și 7 din Regulamentul (CE) nr. 1774/2002 pentru că 
nu a asigurat o infrastructură adecvată pentru colectarea, transportul și eliminarea 
subproduselor de origine animală pe insula Wight. Petiționarul contestă decizia guvernului 
Regatului Unit de a clasifica insula Wight ca fiind îndepărtată, în ciuda recomandărilor și a 
dovezilor contrare; petiționarul susține în continuare că această decizie a fost luată în vederea 
autorizării îngropării animalelor moarte pe insulă, ceea ce, prin urmare, dăunează mediului 
înconjurător și pune în pericol sănătatea locuitorilor. Conform petiționarului, clasificarea 
insulei în legislația CE ca fiind „zonă îndepărtată” a constituit o încercare de a evita costurile 
de furnizare a facilităților pentru eliminarea subproduselor de origine animală și a provocat o 
stare de nesiguranță în cadrul comunității agricole de pe insulă. Petiționarul susține că cei doi 
clienți ai săi s-au aflat în situația neplăcută de a nu putea respecta legislația europeană în 
vigoare, din cauza guvernului Regatului Unit care nu și-a dus la îndeplinire obligațiile. 
Petiționarul explică faptul că a depus la Comisia Europeană o plângere privind această 
chestiune și solicită ca petiția să fie examinată urgent.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 4 mai 2010. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].
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3. Răspunsul Comisiei, primit la 2 septembrie 2010

Regulamentul privind SOA autorizează anumite modalități de depozitare a subproduselor de 
origine animală. În temeiul articolului 3 alineatul (3) și a articolului 7 alineatul (3) din acest 
regulament, statele membre sunt obligate să asigure infrastructura și aranjamentele și necesare 
pentru depozitarea legală a acestor subproduse. Principalele metode de eliminare, în 
conformitate cu regulamentul, sunt incinerarea, (articolul 12) și prelucrarea (articolul 13 și 
următoarele). Eliminarea prin îngroparea în afara unui teren aprobat este permisă în „zonele 
îndepărtate”. În conformitate cu articolul 24 alineatul (1) litera (b), subprodusele care provin 
din „zonele îndepărtate” pot fi eliminate prin incinerare sau îngroparea în zonele respective. 
În temeiul articolului 24 alineatul (1) litera (b), statele membre informează Comisia în 
legătură cu zonele pe care le clasifică „îndepărtate”, precum și motivele acestei clasificări.
Punctul C din Anexa I la Regulamentul SOA definește „zonele îndepărtate” drept „zonele în 
care populația animală este atât de redusă și în care unitățile se află la o distanță atât de mare 
încât acordurile necesare în vederea colectării și transportului sunt extrem de costisitoare în 
comparație cu costurile eliminării la nivel local”.

Petiționarul a înaintat o plângere Comisiei în septembrie 2008. Plângerea se referea la 
colectarea și eliminarea animalelor moarte pe Insula Wight.

În plângere se afirma că nu exista niciun sistem pentru colectarea animalelor moarte, nici vreo 
facilitate pentru prelucrarea și eliminarea SOA pe Insula Wight în acel moment. Se mai 
specifica că, autoritățile locale cereau ca SOA să fie îngropate sub supravegherea 
funcționarilor din consiliul local și cu aprobarea Agenției de mediu. După cum se susține în 
plângere, îngroparea era ilegală, deoarece Insula Wight nu a fost clasificată în mod oficial ca 
zonă îndepărtată, în temeiul articolului 24 din regulamentul privind SOA.

Petiționarul a informat că tribunalul național i-a acuzat pe clienții săi că au încălcat 
prevederile legislației europene și naționale privind eliminarea SOA.

Ca urmare a depunerii petiției, Comisia a trimis o anchetă în Regatul Unit care să verifice 
aranjamentele organizate de autoritățile locale din Insula Wight pentru colectarea, prelucrarea 
și eliminarea SOA. La puțin timp, instanța națională a publicat hotărârea sa în cauza 
menționată mai sus. Instanța a subliniat obligațiile guvernului RU în temeiul regulamentului 
privind SOA de a asigura infrastructura și aranjamentele și necesare pentru eliminarea legală a 
SOA și a ajuns la concluzia că Regatul Unit nu și-a îndeplinit aceste obligații. În lumina 
acestor date, Curtea a respins cazul. Hotărârea preciza că la momentul comiterii presupuselor 
încălcări, nu exista nicio o derogare referitoare la „zonele îndepărtate” pentru Insula Wight.

La puțin timp după publicarea hotărârii în aprilie 2009, legislația RU a fost modificată astfel 
încât să includă Insula Wight pe lista „zonelor îndepărtate” și s-a trimis o scrisoare Comisiei 
Europene, astfel cum se solicită la articolul 24 alineatul (1) litera (b), prin care a informat în 
legătură cu clasificarea și a enumerat o serie de motive. Această evoluție a situației a 
modificat în mod considerabil aria de lucru și obiectul investigației făcute de serviciile 
Comisiei. În cadrul unor informații trimise ulterior, petiționarul susținea că nu s-a monitorizat 
îndeajuns îngroparea animalelor moarte pe insulă. Trebuie remarcat că îngroparea în „zonele 
îndepărtate” este reglementată de anumite condiții a legislației Uniunii pentru a permite un 
control adecvat al riscurilor pe care le comportă pentru sănătatea publică și a animalelor, 
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precum și pentru mediu. Regulamentul (CE) nr. 811/2003 prevede că în cazul incinerării sau 
îngropării în „zonele îndepărtate”, autoritățile naționale au obligația de a face o monitorizare 
adecvată (articolul 7), iar cei responsabili de incinerare și îngropare trebuie să țină evidența 
acestora (articolul 9). În momentul de față se investighează chestiunea monitorizării adecvate, 
ca parte a procedurilor care urmează plângerii.

În cursul investigației ca urmare a plângerii și ținându-se seama de hotărârea RU de a clasifica 
Insula Wight ca „zonă îndepărtată”, Comisia a trimis până acum câteva solicitări de informații 
și date autorităților din Regatul Unit. În momentul de față se evaluează răspunsurile înainte de 
a se hotărî dacă există motive pentru o posibilă declanșare a procedurii de încălcare a 
dreptului Uniunii împotriva UK, în temeiul articolului 258 din Tratatul privind funcționarea 
Uniunii Europene.

În ceea ce privește argumentul reclamantului că acțiunile autorităților din RU au împiedicat 
fermierii să respecte legislația Uniunii, Comisia remarcă faptul că, în momentul în care a fost 
înaintată plângerea și hotărârea națională menționată mai sus era în curs de pronunțare, Insula 
Wight nu era clasificată oficial „zonă îndepărtată” de către RU în temeiul articolului 24 din 
regulamentul privind SOA, în timp ce, în momentul de față RU a invocat în mod oficial 
derogarea privind „zonele îndepărtate”, modificând respectiva lege națională. 

Comisia își va continua investigarea plângerii cu acordând o deosebită atenție chestiunilor 
referitoare la sănătatea publică și sănătatea animalelor. S-a discutat cu Oficiul Alimentar și 
Veterinar din cadrul Comisiei Europene trimiterea unei misiuni în Insula Wight la sfârșitului
lunii august/începutul lui septembrie. Misiunea a fost anunțată în mod oficial autorităților RU 
la 21 iunie 2010. Se așteaptă răspunsul RU.

4. Răspunsul Comisiei (REV), primit la 13 ianuarie 2011

Comisia a continuat investigarea plângerii, acordând atenție maximă oricăror posibile riscuri 
sanitare și de mediu. 

Între DG SANCO și autoritățile din Regatul Unit au avut loc mai multe schimburi de scrisori 
în vederea clarificării situației de drept și de fapt. În august 2010, petiționarul, care este și 
reclamant, a trimis Comisiei un volum important de informații referitoare la cauză, informații 
care au fost, la rândul lor, evaluate. În perioada 31 august – 2 septembrie 2010, Oficiul 
Alimentar și Veterinar (OAV) al Comisiei a întreprins o inspecție pe Insula Wight având 
drept obiectiv global evaluarea măsurilor instituite pentru a permite normelor privind 
subprodusele de origine animală (SOA) să aibă efect, astfel cum sunt stabilite în 
Regulamentul (CE) nr. 1774/2002 și măsurile de punere în aplicare aferente acestuia 
(Regulamentul Comisiei (CE) nr. 811/2003.1 Raportul final al OAV a fost publicat în 
decembrie 2010 și poate fi consultat în baza de date a rapoartelor de inspecție ale Oficiului 
Alimentar și Veterinar la http://ec.europa.eu/food/fvo/rep_details_en.cfm?rep_id=2564.

În urma unei evaluări faptice și juridice, efectuată pe Insula Wight, cu privire la aplicarea 
Regulamentului (CE) nr. 1774/2002 și a Regulamentului (CE) nr. 811/2003, Comisia a inițiat 
acțiuni în constatarea neîndeplinirii obligațiilor, trimițând Regatului Unit, la 24 noiembrie 

                                               
1 JO L 117, 13.5.2003, p. 14.



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

RO

2010, o scrisoare de punere în întârziere în temeiul articolului 258 TFUE.

Răspunsul Regatului Unit la scrisoarea de punere în întârziere este așteptat în termen de două 
luni de la primirea scrisorii. Comisia va continua să se ocupe de acest caz pornind de la 
evaluarea răspunsului.

5. Răspunsul Comisiei (REV I), primit la 20 aprilie 2012

Comisia a închis procedura de încălcare a dreptului comunitar privind eliminarea animalelor 
moarte pe Insula Wight la 26 ianuarie 2012. Ca urmare a scrisorii de punere în întârziere în 
temeiul articolului 258 din TFUE trimisă Regatului Unit la 24 noiembrie 2010, Regatul Unit a 
adoptat legislația de eliminare a derogării privind eliminarea animalelor moarte prin îngropare 
pe Insula Wight. Această modificare a intrat în vigoare la 30 noiembrie 2011. Autoritățile 
Regatului Unit au confirmat Comisiei faptul că sistemul de colectare și eliminare a animalelor 
moarte pe Insula Wight funcționează de la aceeași dată (eliminarea de pe insulă). Comisia l-a 
informat pe reclamant cu privire la închiderea cazului și cu privire la modificarea dispozițiilor 
din Regatul Unit.


