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BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

 Комисия по петиции

25.3.2010

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0937/2008, внесена от D.K, с британско гражданство, относно
твърдение за нарушения на европейското законодателство във връзка с 
околната среда, като резултат от дейността на Grampian Country Pork 
Hall's Limited (GCP), West Lothian (Шотландия, Обединено кралство)

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията осъжда предполагаемите нарушения на европейското 
законодателство във връзка с околната среда и в частност на разпоредбите за 
подпочвените води, шума и замърсяването на въздуха от страна на Grampian Country 
Pork Hall's Limited (GCP). Според вносителя това дружество извършва дейността си без 
разрешително за предотвратяване и контрол на замърсяването. Вносителят обяснява, че 
жителите на Broxburn (West Lothian (Шотландия, Обединено кралство)) многократно са 
се оплаквали от миризмата, излъчвана от тръбите, и замърсяването на водата на 
къщите, които се намират надолу по течението от фабриката, от дразнещия шум, 
замърсяването на въздуха и опасностите за общественото здраве. Според вносителя на 
петицията нито една от тези жалби не е довела до конкретни резултати.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 20 ноември 2008 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения съгласно член 202, параграф 6 от правилника.

3. Отговор от Комисията, получен на 20 март 2009 г.

Заводът на Grampian Country Pork е разположен в центъра на Broxburn в West Lothian, 
Шотландия. Дейността включва клане на прасета и обработка на месото със свързаните 
дейности, които включват 24-часово разпространение на замразени продукти и 
пречистване на отпадни води. Обектът е заобиколен от три страни от жилищни райони, 
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които са на разстояние от 10—30 м от инсталацията. Наскоро е имало оплаквания във 
връзка с обекта от съседи, по-специално във връзка с шумове и миризми. 

Вносителят на петицията изразява загриженост във връзка с това, че дейностите на 
Grampian Country Pork Ltd. не са в съответствие със законодателството в областта на 
опазването на околната среда, правата и здравето на човека и защитата на 
потребителите. Направено е позоваване на законодателството на ЕС и на националното 
законодателство. Петицията съдържа по-специално твърдения, че не е издадено 
екологично разрешително (за работа) съгласно изискванията на Директива 2008/1/ЕО за 
комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването1 (Директивата за КПКЗ) и че 
не е предприета оценка на въздействието върху околната среда за дейностите, както се 
изисква съгласно Директива 85/337/ЕИО на Съвета2 относно оценката на въздействието 
на някои публични и частни проекти върху околната среда, изменена с 
Директива 97/11/ЕО3 и Директива 2003/35/ЕО4 (т.нар. Директива за ОВОС). 

В областта на защитата на общественото здраве и здравето на животните, петицията 
съдържа позоваване на Регламент (ЕО) № 1774/2002 г. за установяване на здравни 
правила относно странични животински продукти, непредназначени за консумация от 
човека5. 

Коментари на Комисията по петицията

Законодателство в областта на околната среда

Горепосочената дейност попада в обхвата на точка 6.4, буква a) от приложение I към 
Директивата за КПКЗ – „Кланици с производствен капацитет над 50 тона трупно месо 
дневно”. Директивата за КПКЗ изисква инсталациите, които попадат в приложното й 
поле, да функционират в съответствие с разрешителни, включващи пределно 
допустими стойности на емисии, базирани на най-добрите налични техники (BAT), 
предназначени за предотвратяване, а когато това не е възможно – за общо намаляване 
на емисиите и въздействието върху околната среда, като цяло. Поради това 
предотвратяването или намаляването на емисиите във въздуха, водата и почвата, следва 
да се урежда в екологичните разрешителни, издавани в съответствие с Директивата за 
КПКЗ.

Комисията е получила информация за инсталацията от Шотландската агенция за 
опазване на околната среда (SEPA), която е компетентният орган за този обект. 
Установено е, че в момента на внасяне на петицията (27 май 2008 г.) не е имало 
издадено разрешително от SEPA за Grampian Country Pork Ltd. Въпреки това, през 
септември 2008 г. е издадено разрешително в съответствие с изискванията, предвидени 
в Директивата за КПКЗ. Периодът между датата на подаване на молбата за 
разрешително и издаването на разрешително за въпросната инсталация може да се 
                                               
1 ОВ L 24, 29.1.2008 г., стр. 8.
2 ОВ L 175, 5.7.1985 г., стр. 40.
3 ОВ L 73, 14.3.1997 г., стр. 5.
4 ОВ L 156, 25.6.2003 г., стр. 17.
5 ОВ L 273, 10.10.2003 г., стр. 1.
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счита за дълъг и инсталацията (в случай че е била съществуваща инсталация в 
съответствие с директивата) е трябвало да функционира съгласно комплексно 
разрешително най-късно до 30 октомври 2007 г. Местният орган в областта, Съветът на 
West Lothian, също участва в разследването на проблема със замърсяването. 

По отношение на твърденията, направени от вносителя на петицията, че правата на 
човека са били засегнати отрицателно поради това, че живеят в съседство с инсталация, 
отговорна за създаването на значителни смущения, свързани с миризми и шум, 
Комисията счита, че тези проблеми следва да бъдат разрешени от националните органи 
в рамките на компетентността на разрешителното по КПКЗ. Член 2, параграф 2 от 
Директива 2008/1/EО определя „замърсяването” като включващо въвеждане в околната 
среда на вещества, вибрации, топлинни лъчения или шумове, които могат, освен всичко 
друго, да са вредни за здравето на човека или да ограничат или засегнат възможностите 
за използване на полезните качества на околната среда и останалите позволени начини 
за нейното използване. Целта на директивата, съгласно член 1, която е допълнително 
разяснена в член 3, е да гарантира експлоатацията на инсталациите по начин, който не 
причинява значително замърсяване. Тук се включва предотвратяването на значителни 
смущения от миризми и шумове, които пречат на ползването от местните жители на 
техните домове, независимо дали като ги лишават от сън чрез значителен шум или 
вибрации през нощта или силни миризми, които им пречат да могат да отварят 
прозорците си или да излизат в градината си. 

С оглед на периода, изтекъл след внасянето на тази петиция, и на това, че са 
предприети действия от оператора за привеждане на тази инсталация в съответствие с 
изискванията на Директивата за КПКЗ, би било от полза за Комисията, ако вносителят 
на петицията може да предостави актуална информация за положението към настоящия 
момент, по-специално, във връзка с това дали проблемите със смущения от миризми и 
шумове все още са налице във връзка с тази инсталация след предоставянето на 
разрешително за КПКЗ. 

Що се отнася до загрижеността на вносителите на петицията за липсата на оценка на 
въздействието върху околната среда, следва да бъде отбелязано, че инсталациите за 
клане на животни са сред изброените в приложение II към Директивата за ОВОС 
(точка 7, буква е)). Приложение II, параграф 13 от тази директива изисква също така 
предприемането на оценка на въздействието, когато са предложени промени или 
разширения на проекти, изброени в приложение II, които може да имат значително 
въздействие върху околната среда. За тези проекти държавите-членки трябва да 
определят, било то чрез преглед за всеки отделен случай, или съобразно определени 
прагове или критерии, дали проектът следва да бъде подложен на оценка на 
въздействието на околната среда заради вероятните му значителни въздействия върху 
околната среда, като се вземат предвид относимите критерии за подбор, предвидени в 
приложение III към Директивата. В настоящия случай, органите на Обединеното 
кралство сега са издали разрешително на базата на оценките на основните въздействия 
на проектите, в съответствие с Директивата за КПКЗ, която има за цел да вземе предвид 
цялостните екологични показатели на една промишлена инсталация. Директивата за 
КПКЗ предвижда и участие на обществеността в процеса по вземане на решения и 
правото й да бъде информирана за предвидените отражения.
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Съгласно член 2, буква а) от Директивата за ОВОС, държавите-членки могат да 
предвидят еднократна процедура за изпълнение на изискванията, предвидени в 
Директивите за ОВОС и за КПКЗ. Въпреки това Комисията разбира, че в Обединеното 
кралство оценката на необходимостта от оценката на въздействието върху околната 
среда остава отделно задължение на съответните органи по градоустройство. От 
предоставената информация не става ясно кога е дадено разрешителното за 
проектиране за това разширение и дали то е придружено от надлежно мотивирано 
становище за скрининг, посочващо защо оценка на въздействието върху околната среда 
не е била счетена за необходима в този случай или дали е трябвало в този случай да 
бъде извършена оценка на въздействието върху околната среда. Би било полезно, ако 
вносителят на петицията разясни тази позиция, като предостави информация за 
процедурата по даване на съгласие за планиране, което включва датата на 
разрешителното и неговия обхват и индикация доколко е взета предвид, ако е взета 
предвид изобщо, необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда от 
местните градоустройствени органи в този процес по вземане на решение.  

На базата на наличната понастоящем информация и официалното предаване на 
годишната оценка на качеството на въздуха от органите на Обединеното кралство 
Комисията не може да установи никакво нарушение на законодателството на ЕС в 
областта на качеството на атмосферния въздух1. В тази връзка следва да бъде 
отбелязано, че миризмата, както и концентрациите на амоняк и метан в атмосферния 
въздух, които са изрично посочени от вносителя на петицията, не са уредени от 
законодателството на ЕС.

В петицията се изразява и безпокойство относно евентуалното нарушение на 
законодателството на ЕС относно „подземни води” и се споменава Директива 
80/68/ЕИО относно опазването на подземните води от замърсяване, причинено от 
определени опасни вещества2. Въпреки това се повдигат въпроси във връзка с 
питейната вода, отпадъчните води и миризмите и Директива 2000/60/ЕО3 за 
установяване на рамка за действията на Общността в областта на политиката за водите 
(Рамковата директива за водите), както и Директива 91/271/ЕИО4 за пречистването на 
градските отпадъчни води. Предоставената информация е много обща (водните пътища 
са стари; в близост до инсталацията има магистрала; извършва се измиване на камиони) 
и не дава основание да се подозира каквото и да е нарушение на Общностното 
законодателство. Дори авторът на петицията признава, че органите на Обединеното 
кралство са предприели необходимите стъпки за избягване на замърсяване на водите 
(оттегляне на градоустройствено заявление, почистване на канали; предоставяне на 
двойно запечатани канализационни капаци). С оглед на действията, предприети от 
органите на Обединеното кралство в тази връзка Комисията се нуждае от по-точна 
информация относно конкретните проблеми, които остават, за целите на по-добрата 
преценка на това дали те изискват допълнително разследване.

Здравето на човека и защитата на потребителите 
                                               
6 ОВ L152 11.6.2008 г., стр. 1.
2 ОВ L 20, 26.1.1980 г., стр. 43.
3 ОВ L 327, 22.12.2000 г., стр. 1.
4 ОВ L 135, 30.5.1991 г., стр. 40.
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Що се отнася до рисковете за общественото здраве и здравето на животните, Регламент 
(ЕО) № 1774/2002 за установяване на здравни правила относно странични животински 
продукти, непредназначени за консумация от човека1 (Регламент за странични 
животински продукти) предвижда подробна рамка за събирането, използването и 
обезвреждането на всички материали от животински произход, които не са 
предназначени за консумация от човека. Регламентът предвижда правила за 
обработката на тези материали, които се прилагат за множество дейности, включително
клането на животни, отглеждани в земеделски стопанства и обработката на меса за 
консумация от човека. Целта на регламента е да предотврати въвеждането на рискове 
от такива материали в хранителната или фуражната верига.

По отношение на Регламента за странични животински продукти, който е посочен в 
петицията, при отсъствието на конкретни твърдения, отнасящи се до евентуални 
недостатъци, петицията не представя доказателства за евентуално неизпълнение на 
разпоредбите на това законодателство.

Заключения

На базата на наличната информация е трудно за Комисията да направи заключение 
дали разпоредбите на Общностното право в областта на опазването на околната среда 
са били нарушени, в частност с оглед на периода и събитията, които са настъпили след 
внасяне на петицията и през което време са извършени изменения в експлоатацията на 
инсталацията и е издадено разрешително по КПКЗ. Въпреки това Комисията е готова да 
преразгледа тази петиция на базата на нова информация, предоставена от вносителя на 
петицията, по-специално във връзка със смущения от миризми и шумове, 
произхождащи от обекта след издаване на разрешително по КПКЗ и разяснение на това 
в каква степен са взети предвид нуждите от оценка на въздействието върху околната 
среда при оценката на заявлението за планиране за разширението на обекта.

4. Отговор от Комисията, получен на 25 март 2010 г.

В предишното си съобщение във връзка с настоящата петиция (март 2009 г.) Комисията 
стигна до заключението, че не може да бъде констатирано нарушение на 
законодателството на ЕС. 

С оглед на периода, изтекъл след внасянето на петицията, и на това, че са предприети 
действия от органите, Комисията също така посочи, че предоставянето от страна на 
вносителя на петицията на актуална информация във връзка с дейностите по издаване 
на разрешително, изисквани съгласно Директива 2008/1/ЕО2 (Директивата за КПКЗ), би 
помогнало да се прецени дали в близост до инсталацията все още преобладава вредно 
въздействие върху околната среда, дължащо се на шум и миризми. Освен това 
петицията не съдържа ясна информация относно спазването от страна на фабриката на 

                                               
1 ОВ L 273, 10.10.2002 г., стр. 1.
2 ОВ L24, 29.1.2008 г., стр. 8.



PE423.673v02-00 6/6 CM\810841BG.doc

BG

изискванията на Директива 85/337/ЕИО1 на Съвета, изменена с Директиви 97/11/ЕО2 и 
2003/35/ЕО3 (Директива за оценка на въздействието върху околната среда). Затова в 
предишното съобщение беше посочено, че би било полезно вносителят да предостави 
допълнителна информация относно процедурата по даване на съгласие за планиране, 
което включва датата на разрешителното и неговия обхват, и относно необходимостта 
от оценка на въздействието върху околната среда в процеса на вземане на решение. 
След това вносителят на петицията предостави допълнителна информация във връзка с 
тези въпроси.

От своя страна Комисията получи допълнителна информация от Шотландската агенция 
за опазване на околната среда (SEPA) – която е компетентният орган за този обект –
която посочва, че след издаването на разрешителното обектът е проверяван няколко 
пъти и че условията на разрешителното се изпълняват. Освен това SEPA информира, че 
не са налице текущи действия по прилагането, предприети срещу операторите на 
инсталацията за неизпълнение.

Що се отнася до местоположението на инсталацията за пречистване на отпадъчни води, 
Комисията би искала да подчертае, че Директивата за КПКЗ не определя минимални 
разстояния на подобни инсталации до обществени пътища или частни жилища. Целта 
на директивата е да предотвратява и намалява емисиите от такива инсталации, като 
същевременно се гарантира, че са предприети необходимите мерки за предотвратяване 
на инциденти и ограничаване на техните последствия.

Регламент 1774/20024, за установяване на здравни правила относно странични 
животински продукти, непредназначени за консумация от човека, съдържа 
допълнителни изисквания за отпадъчните води от определени предприятия, 
включително кланици, където се обработват странични животински продукти, но, както 
и Директивата за КПКЗ, не съдържа конкретни изисквания къде следва да бъдат 
разположени тези инсталации за пречистване на отпадъчни води.

Що се отнася до оценката на въздействието върху околната среда, предоставената от 
вносителя на петицията допълнителна информация не дава възможност на Комисията 
да констатира нарушение на законодателството на ЕС. Следователно предишните 
коментари на Комисията в тази връзка остават в сила.
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