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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0937/2008 af D.K., britisk statsborger, om påståede overtrædelser af 
EU's miljølovgivning som følge af aktiviteter ved Grampian Country Pork Hall's 
Limited (GCP) i det vestlige Lothian (Skotland, Det Forenede Kongerige)

1. Sammendrag

Andrageren mener, at Grampian Country Pork Hall's Limited (GCP) overtræder EU's 
miljølovgivning og navnlig bestemmelserne om grundvand, støj og luftforurening. Ifølge 
andrageren udfører denne virksomhed sine erhvervsaktiviteter uden en IPPC-godkendelse.
Andrageren forklarer, at borgerne i Broxburn (det vestlige Lothian (Skotland, Det Forenede 
Kongerige)) gentagne gange har klaget over stanken fra kloakkerne, som forurener vandet i de 
huse, der ligger nedstrøms fra fabrikken, og over støjgenerne, luftforureningen og truslerne 
mod folkesundheden. Ifølge andrageren har ingen af disse klager ført til konkrete resultater.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 20. november 2008).
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 20. marts 2009.

"Fabrikken Grampian Country Pork er beliggende i centrum af Broxburn i West Lothian i 
Skotland. Fabrikkens aktiviteter omfatter slagtning af svin og forarbejdning af kødet samt 
forbundne aktiviteter, herunder distribution døgnet rundt af nedkølede produkter og 
spildevandsbehandling. Tre af grundens sider grænser op til beboelsesområder, som ligger 
inden for en afstand af 10-30 m fra anlægget. Der er i den senere tid indgået klager til 
fabrikken fra beboerne i naboejendommene, og klagerne har især vedrørt støj- og luftgener.
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Andrageren er af den opfattelse, at aktiviteterne på Grampian Country Pork Ltd. udøves i strid 
med lovgivningen om miljøbeskyttelse, menneskers sundhed og forbrugerbeskyttelse samt 
menneskerettighederne. Andrageren henviser til både EU-lovgivning og national lovgivning.
Andragendet fremfører særligt den påstand, at der ikke er udstedt en miljøtilladelse 
(driftstilladelse), hvilket er et krav jf. direktiv 2008/1/EF om integreret forebyggelse og 
bekæmpelse af forurening1 (IPPC-direktivet), samt at der ikke er foretaget en 
miljøkonsekvensvurdering af fabrikkens aktiviteter som krævet i Rådets direktiv 85/337/EØF2

om vurdering af visse offentlige og private projekters indvirkning på miljøet, som ændret ved 
direktiv 97/11/EF 3 og direktiv 2003/35/EF 4 (det såkaldte VVM-direktiv).

Hvad angår beskyttelse af folke- og dyresundheden henvises der i andragendet til forordning 
(EF) nr. 1774/2002 om sundhedsbestemmelser for animalske biprodukter, som ikke er 
bestemt til konsum5.

Kommissionens bemærkninger

Miljølovgivning

De ovenfor anførte aktiviteter falder ind under punkt 6.4, litra a), i IPPC-direktivets bilag I -
"Slagterier med en kapacitet til produktion af slagtekroppe på mere end 50 tons/dag". Ifølge 
IPPC-direktivet skal anlæg, som hører under direktivets anvendelsesområde, drives i 
overensstemmelse med visse godkendelser, herunder emissionsgrænseværdier, på grundlag af 
de bedst tilgængelige teknikker (BAT) med henblik på at forhindre eller, hvor dette ikke er 
muligt, generelt begrænse udledningerne og indvirkningen på miljøet som helhed.
Forebyggelse eller begrænsning af udledninger til luft, vand og jord bør derfor behandles i de 
miljøgodkendelser, som udstedes i overensstemmelse med IPPC-direktivet.

Kommissionen har indhentet oplysninger om anlægget hos Scottish Environment Protection 
Agency (SEPA), som er den kompetente myndighed for den pågældende grund. Det har vist 
sig, at SEPA ikke havde udstedt en tilladelse til Grampian Country Pork Ltd på tidspunktet 
for indsendelsen af andragendet (27. maj 2008). Der blev imidlertid udstedt en tilladelse i 
september 2008 i overensstemmelse med IPPC-direktivet. Perioden fra ansøgningsdatoen til 
datoen for udstedelse af tilladelsen til anlægget kan forekomme lang, og anlægget (hvis det 
havde været et eksisterende anlæg i henhold til direktivet) var blevet pålagt at fungere under 
en integreret tilladelse senest indtil den 30. oktober 2007. Områdets lokale myndigheder, 
West Lothian Council, var også involveret i undersøgelsen af forureningsproblemet.

Med hensyn til andragerens påstand om, at beboernes menneskerettigheder er blevet påvirket 
negativt af at bo i nærheden af et anlæg, som udvikler alvorlige lugt- og støjgener, er det 
Kommissionens opfattelse, at disse problemer skal løses af de nationale myndigheder inden 
for rammerne af IPPC-tilladelsen. Artikel 2, stk. 2, i direktiv 2008/1/EF definerer 
"forurening" som: udledning af stoffer, rystelser, varme eller støj i miljøet, der, blandt andet, 
kan skade menneskers sundhed eller forringe eller forstyrre naturfaciliteter og andre legitime 
                                               
1 EUT L 24 af 29.1.2008, s. 8.
2 EFT L 175 af 5.7.1985, s. 40.
3 EFT L 073 af 14.3.1997, s. 5.
4 EUT L 156 af 25.6.2003, s. 17.
5 EUT L 273 af 10.10.2003, s. 1.
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anvendelser af miljøet. Direktivet har til formål, som fastlagt i artikel 1 og yderligere uddybet 
i artikel 3, at sikre, at anlæg drives på en sådan måde, at der ikke sker nogen væsentlig 
forurening. Dette omfatter forebyggelse af væsentlige lugt- og støjgener, som negativt 
påvirker lokalbeboernes trivsel, uanset om det sker ved søvnberøvelse som følge af alvorlig 
støj eller vibrationer om natten eller ved stærke lugtgener, som forhindrer beboerne i at have 
åbne vinduer eller opholde sig i deres haver.

I lyset af den tid, der er gået, siden andragendet blev indgivet, og de foranstaltninger, som 
fabriksejeren har truffet med henblik på at bringe anlægget i overensstemmelse med IPPC-
direktivets bestemmelser, vil det være Kommissionen en stor hjælp, hvis andrageren kan 
indgive oplysninger om den aktuelle situation. Det gælder især oplysninger om, hvorvidt der 
stadig kommer lugt- og støjgener fra anlægget efter udstedelsen af IPPC-tilladelsen.

Det skal, hvad angår andragerens punkt om manglen på en miljøkonsekvensvurdering, 
bemærkes, at anlæg til slagtning af dyr hører under de anlæg, der er nævnt i VVM-direktivets 
bilag II (punkt 7, litra f)). Jf. bilag II, punkt 13, i nævnte direktiv skal der foretages en 
konsekvensvurdering, hvis der forslås ændringer eller udvidelser, som kan få væsentlig 
indvirkning på miljøet, af den type projekter, som er nævnt i bilag II. For disse projekter skal 
medlemsstaterne fra sag til sag eller ved at fastsætte grænseværdier eller kriterier afgøre, om 
det pågældende projekt skal underkastes en miljøkonsekvensvurdering på grund af dets 
sandsynlige væsentlige indvirkninger på miljøet på baggrund af de relevante 
udvælgelseskriterier, jf. direktivets bilag III. I nærværende sag har Det Forenede Kongeriges 
myndigheder udstedt en tilladelse ud fra vurderinger af projektets større konsekvenser i 
henhold til IPPC-direktivet, som tager højde for et industrianlægs samlede miljømæssige 
ydeevne. I henhold til IPPC-direktivet kan offentligheden inddrages i beslutningsprocessen, 
ligesom dens ret til at blive orienteret om et projekts indvirkning på omgivelserne er indeholdt 
i direktivet.

Jf. VVM-direktivets artikel 2, litra a), kan medlemsstaterne opfylde kravene indeholdt i både 
VVM- og IPPC-direktivet via én enkelt procedure. Kommissionen er dog bekendt med, at det 
i Det Forenede Kongerige alene påhviler den relevante planlægningsmyndighed at vurdere, 
om der er behov for en miljøkonsekvensvurdering. Det fremgår ikke klart af de afgivne 
oplysninger, hvornår der blev udstedt byggetilladelse til denne udvidelse, og hvorvidt der med 
tilladelsen fulgte en sagligt begrundet udmelding om, hvorfor det ikke blev skønnet 
nødvendigt at foretage en miljøkonsekvensvurdering i dette tilfælde, eller om der skulle 
foretages en miljøkonsekvensvurdering. Det vil være en hjælp, hvis andrageren kunne 
tydeliggøre dette forhold med oplysninger om byggetilladelsesproceduren, herunder 
tilladelsens udstedelsesdato og anvendelsesområde, samt oplysninger om de overvejelser, som 
den lokale planlægningsmyndighed under beslutningsprocessen måtte have gjort sig om 
behovet for en miljøkonsekvensvurdering.  

På baggrund af de tilgængelige oplysninger og den af Det Forenede Kongeriges myndigheder 
indsendte årlige vurdering af luftkvaliteten kan Kommissionen ikke fastslå nogen 
overtrædelse af EU-lovgivningen om luftkvalitet. Det skal bemærkes, at lugt samt 
koncentrationer af ammoniak og metan i omgivende luft, som andrageren specifikt henviser 
til, ikke reguleres af EU-lovgivningen.

Andragendet peger endvidere på en mulig overtrædelse af EU-lovgivningen om "grundvand" 
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og omtaler direktiv 80/68/EØF om beskyttelse af grundvandet mod forurening forårsaget af 
visse farlige stoffer1. De rejste spørgsmål omhandler imidlertid drikkevand, spildevand og 
lugt samt direktiv 2000/60/EF 3 om fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets vandpolitiske 
foranstaltninger (vandrammedirektivet) og direktiv 91/271/EØF4 om rensning af 
byspildevand. De afgivne oplysninger er af en meget almen karakter (vandvejene er gamle, 
hovedvejen ligger tæt på anlægget, der gennemføres bilvaske) og giver ikke anledning til 
mistanke om nogen overtrædelse af fællesskabslovgivningen. Andragendets forfatter 
erkender, at Det Forenede Kongeriges myndigheder har taget de nødvendige skridt for at 
forhindre forurening af vandene (tilbagekaldelse af ansøgning om byggetilladelse, rensning af 
afløb og dobbelt forseglede kloakdæksler). I lyset af de foranstaltninger, som Det Forenede 
Kongeriges myndigheder har truffet i denne henseende, skulle Kommissionen have haft mere 
nøjagtige oplysninger om de specifikke tilbageværende problemer for bedre at kunne vurdere, 
om disse nødvendiggør yderligere undersøgelser.

Folkesundhed og forbrugerbeskyttelse.

Med hensyn til folke- og dyresundhed indeholder forordning (EF) nr. 1774/2002 om 
sundhedsbestemmelser for animalske biprodukter, som ikke er bestemt til konsum, en 
omfattende ramme for indsamling, anvendelse og bortskaffelse af alle materialer af animalsk 
oprindelse, som ikke er bestemt til konsum. Forordningen fastlægger regler for håndteringen 
af sådanne materialer og dækker et bredt udvalg af aktiviteter, herunder slagtning af 
opdrættede dyr og forarbejdning af kød til konsum. Forordningens har til formål at forhindre, 
at sådanne materialer udledes i fødevare- eller foderkæden.

Andrageren henviser til forordningen om animalske biprodukter, men da andragendet ikke 
indeholder nogen specifikke anbringender om mulige mangler, er der ingen dokumentation 
for, at forordningens bestemmelser skulle være overtrådt.
Konklusion

På baggrund af de forhåndenværende oplysninger er det vanskeligt for Kommissionen at 
konkludere, hvorvidt bestemmelserne i Fællesskabets miljølovgivning er blevet overtrådt, 
navnlig i lyset af den tid, der er gået, og de begivenheder, der er hændt, siden andragendet 
blev indgivet, samt det faktum, at der er foretaget ændringer i driften af anlægget og udstedt 
en IPPC-tilladelse. Kommissionen er imidlertid åben over for at revurdere andragendet, hvis 
andrageren kan fremlægge nye oplysninger. Det gælder navnlig oplysninger om lugt- og 
støjgener fra anlægget efter udstedelsen af IPPC-tilladelsen samt en afklaring af 
myndighedernes overvejelser om behovet for en miljøkonsekvensvurdering under 
behandlingen af ansøgningen om tilladelse til at udvide grunden."

4. Kommissionens svar, modtaget den 25. marts 2010.

"Kommissionens tidligere meddelelse (marts 2009) om dette andragende konkluderede, at der 
ikke kunne konstateres en overtrædelse af EU-lovgivningen.

                                               
1 EFT L 20 af 26.1.1980, s.43.
2 EFT L 135 af 30.5.1991, s. 40.
3 EFT L 327 af 22.12.2000, s.1.
4 EFT L 135 af 30.5.1991, s. 40.
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I lyset af den tid der er gået, siden andragendet blev indgivet, og at myndighederne har 
handlet, anførte Kommissionen endvidere, at det vil være en stor hjælp for dommeren, hvis 
andrageren kunne indgive oplysninger om den aktuelle situation med hensyn til at give 
tilladelse til aktiviteter i henhold til direktivet 2008/1/EC1 (IPPC-direktivet), hvis der stadig er 
miljøgener på grund af lugte og støj i nærheden af installationen. Andragendet indeholdt 
endvidere ikke klare oplysninger om fabrikkens overholdelse af kravene i Rådets direktiv 
85/337/EØF2 som ændret ved direktiverne 97/11/EF3 og 2003/35/EF4 (direktivet om 
vurdering af indvirkningen på miljøet). Den tidligere meddelelse anførte derfor, at det ville 
være en hjælp, hvis andrageren kunne fremsende yderligere oplysninger om 
byggetilladelsesproceduren, herunder tilladelsens udstedelsesdato og anvendelsesområde samt 
oplysninger om behovet for en miljøkonsekvensvurdering under beslutningsprocessen.
Andrageren har siden da fremsendt yderligere oplysninger om disse emner.

Kommissionen har på sin side indhentet yderligere oplysninger hos det skotske 
miljøbeskyttelsesagentur (SEPA), der er den kompetente myndighed for det pågældende 
område, som angiver, at området er blevet undersøgt flere gange siden udstedelse af 
tilladelsen, og at betingelserne i tilladelsen er opfyldt. SEPA har endvidere meddelt, at der 
ikke er nogen igangværende håndhævelsesforanstaltninger over for anlæggenes operatører på 
grund af manglende overholdelse.  

Kommissionen understreger, at IPPC-direktivet ikke angiver nogen minimumsafstand for 
spildevandsbehandlingsanlægs placering i forhold til offentlige fortove eller private boliger.  
Formålet med direktivet er at reducere emissioner fra sådanne anlæg og samtidig sikre, at der 
træffes de nødvendige foranstaltninger til forebyggelse af uheld og til at begrænse deres 
konsekvenser.

Forordning 1774/20025 om sundhedsbestemmelser for animalske biprodukter, som ikke er 
bestemt til konsum, indeholder yderligere krav til spildevand fra bestemte virksomheder, 
herunder slagterier, hvor der håndteres animalske biprodukter, men indeholder ligesom IPPC-
direktivet ikke specifikke krav om, hvor sådanne spildevandsanlæg skal placeres.

Med hensyn til miljøkonsekvensvurderingen så giver de yderligere oplysninger, der er givet, 
ikke Kommissionen mulighed for at påvise en overtrædelse af EU-miljølovgivningen.
Kommissionens tidligere bemærkninger i denne forbindelse er derfor stadig gældende."

                                               
1 EUT L24 af 29.1.2008, s. 8.
2 EFT L175 af 5.7.1985, s. 40.
3 EFT L73 af 14.3.1997, s. 5.
4 EUT L 156 af 25.6.2003, s. 17.
5 EUT L273 af 10.10.2003, s.1.


