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Θέμα: Αναφορά 0937/2008, του D.K, βρετανικής ιθαγένειας, σχετικά με ισχυρισμούς 
για παραβιάσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας της ΕΕ ως αποτέλεσμα των 
δραστηριοτήτων της εταιρείας Grampian Country Pork Hall's Limited 
(GCP), West Lothian (Σκοτία, Ηνωμένο Βασίλειο)

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων καταγγέλλει εικαζόμενες παραβιάσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας της ΕΚ 
και συγκεκριμένα των διατάξεων σχετικά με τη ρύπανση των υπόγειων υδάτων και του αέρα, 
καθώς και την ηχορρύπανση, από την εταιρεία Grampian Country Pork Hall's Limited (GCP). 
Σύμφωνα με τον αναφέροντα, η εν λόγω εταιρεία θα εκτελούσε τις δραστηριότητές της χωρίς 
άδεια πρόληψης και ελέγχου της ρύπανσης. Ο αναφέρων εξηγεί ότι οι κάτοικοι του Broxburn 
(West Lothian (Σκοτία, Ηνωμένο Βασίλειο)) κατήγγειλαν επανειλημμένα τη δυσωδία η οποία 
αναδύεται από τις αποχετεύσεις και τη μόλυνση του νερού των κατοικιών που βρίσκονται 
κατάντη του εργοστασίου, την ηχητική όχληση, τη ρύπανση του αέρα και τις απειλές για τη 
δημόσια υγεία. Σύμφωνα με τον αναφέροντα, καμία από τις εν λόγω καταγγελίες δεν οδήγησε 
σε συγκεκριμένα αποτελέσματα.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 20 Νοεμβρίου 2008. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 20 Μαρτίου 2009.

Το εργοστάσιο Grampian Country Pork βρίσκεται στο κέντρο του Broxburn στο West 
Lothian, στη Σκοτία. Στις εργασίες του περιλαμβάνονται η σφαγή χοίρων και η επεξεργασία 
του κρέατος καθώς και οι σχετιζόμενες δραστηριότητες της εικοσιτετράωρης διανομής των 
προϊόντων εντός ψυκτικών θαλάμων και της επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων. Ο χώρος 
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περιβάλλεται σε τρεις πλευρές από κατοικημένες περιοχές, οι οποίες απέχουν 10-30 μέτρα 
από την εγκατάσταση. Υπάρχει πρόσφατο ιστορικό καταγγελιών των κατοίκων της περιοχής 
κατά της εγκατάστασης, όσον αφορά συγκεκριμένα τον θόρυβο και τη δυσοσμία.

Ο αναφέρων εκφράζει ανησυχίες ότι οι δραστηριότητες της εταιρείας Grampian Country Pork 
Ltd. δεν συμμορφώνονται με τη νομοθεσία για την προστασία του περιβάλλοντος, τα 
ανθρώπινα δικαιώματα, την ανθρώπινη υγεία και την προστασία του καταναλωτή. 
Επικαλείται τόσο την κοινοτική νομοθεσία όσο και την εθνική. Στην αναφορά συγκεκριμένα 
εικάζεται ότι δεν έχει χορηγηθεί περιβαλλοντική άδεια (άδεια λειτουργίας) όπως απαιτείται 
βάσει της οδηγίας 2008/1/ΕΚ σχετικά με την ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχο της 
ρύπανσης1 (οδηγία ΟΠΕΡ) και ότι δεν έχει διενεργηθεί εκτίμηση των περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων όπως απαιτείται από την οδηγία 85/337/ΕΟΚ2 του Συμβουλίου για την εκτίμηση 
των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον όπως 
τροποποιήθηκε από την οδηγία 97/11/ΕΚ3 και την οδηγία 2003/35/ΕΚ4 (η αποκαλούμενη 
οδηγία ΕΠΕ).

Όσον αφορά τον τομέα της προστασίας της δημόσιας υγείας και της υγείας των ζώων, η 
αναφορά επικαλείται τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1774/2002 σχετικά με τα ζωικά υποπροϊόντα 
που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο5.

Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής σχετικά με την αναφορά

Περιβαλλοντική νομοθεσία

Οι παραπάνω δραστηριότητες εμπίπτουν στην παράγραφο 6.4 σημείο α του παραρτήματος Ι 
της οδηγίας ΟΠΕΡ - «σφαγεία με ημερήσια δυναμικότητα παραγωγής σφαγίων άνω των 50 
τόνων». Η οδηγία ΟΠΕΡ απαιτεί οι εγκαταστάσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της 
να λειτουργούν σύμφωνα με άδειες, συμπεριλαμβανομένων οριακών τιμών εκπομπής βάσει 
των βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών (BAT), που έχουν ως στόχο να αποτρέπονται και, όπου 
δεν είναι εφικτό, γενικά να μειώνονται οι εκπομπές και οι επιπτώσεις στο περιβάλλον 
συνολικά. Ως εκ τούτου, η πρόληψη ή η μείωση των εκπομπών στον αέρα, το νερό και το 
έδαφος πρέπει να επιτυγχάνεται μέσω των περιβαλλοντικών αδειών που εκδίδονται βάσει της 
οδηγίας ΟΠΕΡ.

Η Επιτροπή έλαβε πληροφορίες σχετικά με την εγκατάσταση από την υπηρεσία προστασίας 
του περιβάλλοντος της Σκοτίας (SEPA), η οποία είναι η αρμόδια αρχή για τον συγκεκριμένο 
χώρο. Διαπιστώθηκε ότι κατά την ημερομηνία υποβολής της αναφοράς (27 Μαΐου 2008) η 
SEPA δεν είχε χορηγήσει άδεια στην εταιρεία Grampian Country Pork Ltd. Ωστόσο, τον 
Σεπτέμβριο του 2008 εκδόθηκε άδεια σύμφωνα με τις απαιτήσεις της οδηγίας ΟΠΕΡ. Το 
διάστημα μεταξύ της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης αδειοδότησης και της χορήγησης 
της άδειας στην εν λόγω εγκατάσταση μπορεί να θεωρηθεί μεγάλο, και η εγκατάσταση (σε 
περίπτωση που πρόκειται για υφιστάμενη εγκατάσταση σύμφωνα με την οδηγία) όφειλε να 
λειτουργεί βάσει ολοκληρωμένης άδειας από τις 30 Οκτωβρίου 2007 το αργότερο. Η τοπική 
                                               
1 ΕΕ L 24 της 29.1.2004, σ. 8
2 ΕΕ L 175 της 5.7.1985, σ. 40.
3 ΕΕ L 073 της 14.3.1997, σ. 5
4 ΕΕ L 156 της 25.6.2003, σ. 17 
5 ΕΕ L 273 της 10.10.2003, σ. 1
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αρχή, το Συμβούλιο του West Lothian, συμμετείχε επίσης στη διερεύνηση του προβλήματος 
της ρύπανσης.

Όσον αφορά τους ισχυρισμούς του αναφέροντα ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα των κατοίκων 
της γύρω περιοχής επηρεάζονται αρνητικά καθώς ζουν δίπλα σε εγκατάσταση που ευθύνεται 
για την πρόκληση έντονης δυσωδίας και ηχορρύπανσης, η Επιτροπή θεωρεί ότι τα 
συγκεκριμένα προβλήματα πρέπει να επιλυθούν από τις εθνικές αρχές στο πλαίσιο των 
αρμοδιοτήτων που απορρέουν από την άδεια ΟΠΕΡ. Το άρθρο 2 παράγραφος 2 της οδηγίας 
2008/1/ΕΚ ορίζει ως «ρύπανση» την εισαγωγή στο περιβάλλον ουσιών, κραδασμών, 
θερμότητας ή θορύβου που ενδέχεται, μεταξύ άλλων, να θίξουν την ανθρώπινη υγεία, ή να 
παραβλάψουν ή να εμποδίσουν την ψυχαγωγική λειτουργία καθώς και τις άλλες νόμιμες 
χρήσεις του περιβάλλοντος. Στόχος της οδηγίας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 1 και αναλύεται 
περαιτέρω στο άρθρο 3, είναι η διασφάλιση ότι οι εγκαταστάσεις λειτουργούν κατά τέτοιο 
τρόπο ώστε να μην προκαλείται καμία σημαντική ρύπανση. Σε αυτό περιλαμβάνεται η 
πρόληψη της έντονης δυσωδίας και ηχορρύπανσης που εμποδίζουν τους κατοίκους να 
απολαύσουν τα σπίτια τους είτε στερώντας τους τον ύπνο λόγω έντονης ηχορρύπανσης ή 
κραδασμών τη νύχτα είτε αποτρέποντάς τους να ανοίξουν τα παράθυρά τους ή να καθίσουν 
στον κήπο τους λόγω της έντονης δυσωδίας.

Δεδομένου του χρόνου που έχει παρέλθει από την υποβολή της συγκεκριμένης αναφοράς και 
των ενεργειών που έχουν αναληφθεί από τον φορέα εκμετάλλευσης προκειμένου να 
συμμορφωθεί η εν λόγω εγκατάσταση με τις απαιτήσεις της οδηγίας ΟΠΕΡ, θα βοηθούσε την 
Επιτροπή να παράσχει ο αναφέρων ορισμένες επικαιροποιημένες πληροφορίες σχετικά με το 
πώς έχει η κατάσταση τώρα, ειδικότερα σχετικά με το εάν τα προβλήματα δυσωδίας και 
ηχητικής όχλησης συνεχίζονται από την εν λόγω εγκατάσταση από τότε που έλαβε την άδεια 
ΟΠΕΡ.

Όσον αφορά τις ανησυχίες των αναφερόντων για τη μη διενέργεια εκτίμησης 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων, πρέπει να σημειωθεί ότι τα σφαγεία συμπεριλαμβάνονται στο 
παράρτημα ΙΙ της οδηγίας ΕΠΕ (σημείο 7.στ). Στην παράγραφο 13 του παραρτήματος ΙΙ της 
συγκεκριμένης οδηγίας απαιτείται επίσης η διενέργεια εκτίμησης επιπτώσεων όταν 
προτείνεται τροποποίηση ή επέκταση έργων που απαριθμούνται στο παράρτημα II, και οι 
οποίες μπορεί να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον. Για τα συγκεκριμένα έργα, 
τα κράτη μέλη πρέπει να καθορίσουν, είτε με εξέταση κατά περίπτωση είτε βάσει κατώτατων 
ορίων ή κριτηρίων, εάν το έργο πρέπει να υποβληθεί σε εκτίμηση λόγω των πιθανώς 
σημαντικών επιπτώσεών του στο περιβάλλον, λαμβάνοντας υπόψη τα σχετικά κριτήρια 
επιλογής που ορίζονται στο παράρτημα ΙΙΙ της οδηγίας. Στην προκειμένη περίπτωση, οι αρχές 
του Ηνωμένου Βασιλείου έχουν πλέον εκδώσει άδεια βάσει των εκτιμήσεων των 
σημαντικότερων επιπτώσεων του έργου, σύμφωνα με την οδηγία ΟΠΕΡ, που έχει στόχο να 
ληφθεί υπόψη η συνολική περιβαλλοντική επίδοση της βιομηχανικής εγκατάστασης. Η 
οδηγία ΟΠΕΡ προβλέπει επίσης τη συμμετοχή του κοινού στις διαδικασίες λήψης 
αποφάσεων, καθώς και το δικαίωμα του κοινού να ενημερώνεται για τις επιπτώσεις των 
έργων.

Σύμφωνα με το άρθρο 2α της οδηγίας ΕΠΕ, τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέψουν ενιαία 
διαδικασία για την εκπλήρωση των απαιτήσεων των οδηγιών ΕΠΕ και ΟΠΕΡ. Ωστόσο, η 
Επιτροπή αντιλαμβάνεται ότι στο Ηνωμένο Βασίλειο η αξιολόγηση της ανάγκης για τη 
διενέργεια εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων εξακολουθεί να αποτελεί υποχρέωση της 
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αρμόδιας χωροταξικής αρχής. Δεν είναι σαφές από τις πληροφορίες που παρέσχε ο αναφέρων 
πότε χορηγήθηκε άδεια κατασκευής για τη συγκεκριμένη επέκταση και εάν η άδεια αυτή 
συνοδεύτηκε είτε από κατάλληλα αιτιολογημένη γνωμοδότηση σχετικά με τον έλεγχο στην 
οποία αναφέρονται οι λόγοι για τους οποίους δεν κρίθηκε απαραίτητη η διενέργεια εκτίμησης 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων είτε από διενέργεια εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων. 
Θα βοηθούσε να διευκρινίσει ο αναφέρων την εν λόγω θέση, παρέχοντας πληροφορίες 
σχετικά με τη διαδικασία χορήγησης άδειας κατασκευής, συμπεριλαμβανομένης της 
ημερομηνίας που χορηγήθηκε η άδεια και του περιεχομένου της, καθώς και σχετικά με την 
τυχόν εξέταση της ανάγκης διενέργειας εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την 
τοπική χωροταξική αρχή στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας λήψης απόφασης.

Βάσει των διαθέσιμων επί του παρόντος πληροφοριών και της επίσημης υποβολής της 
ετήσιας εκτίμησης για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα από τις αρχές του Ηνωμένου 
Βασιλείου, η Επιτροπή δεν διαπιστώνει παραβίαση της κοινοτικής νομοθεσίας για την 
ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα1. Πρέπει να σημειωθεί ότι οι οσμές, καθώς και οι 
συγκεντρώσεις αμμωνίας και μεθανίου στον ατμοσφαιρικό αέρα που επισημαίνονται ρητά 
από τον αναφέροντα, δεν ρυθμίζονται από την κοινοτική νομοθεσία.

Στην αναφορά διατυπώνονται επίσης ανησυχίες σχετικά με πιθανή παραβίαση της κοινοτικής 
νομοθεσίας για τα «υπόγεια ύδατα» και αναφέρεται η νομοθεσία 80/68/ΕΟΚ περί προστασίας 
των υπογείων υδάτων από τη ρύπανση που προέρχεται από ορισμένες επικίνδυνες ουσίες2. 
Ωστόσο, τα ζητήματα που εγείρονται σχετίζονται με το πόσιμο νερό, τα λύματα και τις οσμές 
και την οδηγία 2000/60/ΕΚ3 για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της 
πολιτικής των υδάτων (οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα), καθώς και την οδηγία 91/271/ΕΟΚ4 για 
την επεξεργασία των αστικών λυμάτων. Οι πληροφορίες που παρέχονται είναι πολύ γενικές 
(οι υδαταγωγοί είναι παλαιοί, κοντά στη μονάδα υπάρχει αυτοκινητόδρομος, πλένονται 
φορτηγά) και δεν εγείρουν υπόνοιες παραβίασης της κοινοτικής νομοθεσίας. Ακόμη και ο 
συντάκτης της αναφοράς αναγνωρίζει ότι οι αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου έλαβαν τα 
απαραίτητα μέτρα για την πρόληψη της ρύπανσης των υδάτων (απόσυρση της αίτησης 
οικοδομικής άδειας, καθαρισμός των αποχετεύσεων, παροχή καλυμμάτων αποχετεύσεων με 
διπλή σφράγιση). Δεδομένων των ενεργειών στις οποίες έχουν προβεί οι αρχές του Ηνωμένου 
Βασιλείου εν προκειμένω, η Επιτροπή χρειάζεται να λάβει ακριβέστερες πληροφορίες 
σχετικά με τα συγκεκριμένα προβλήματα που εξακολουθούν να υφίστανται, προκειμένου να 
εκτιμήσει καλύτερα εάν χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης.

Ανθρώπινη υγεία και προστασία των καταναλωτών

Όσον αφορά τους κινδύνους για τη δημόσια υγεία και την υγεία των ζώων, ο κανονισμός 
1774/2002 για τον καθορισμό υγειονομικών κανόνων σχετικά με τα ζωικά υποπροϊόντα που 
δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο5 (κανονισμός για τα ζωικά υποπροϊόντα) 
παρέχει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη συλλογή, τη χρησιμοποίηση ή την τελική διάθεση 
όλων των υλικών ζωικής προέλευσης που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον 
άνθρωπο. Ο κανονισμός θεσπίζει κανόνες για τον χειρισμό των υλικών αυτών, οι οποίοι 
                                               
6 ΕΕ L152 της 11.6.2008, σ. 1
2 ΕΕ L 20 της 26.1.1980, σ. 43
3 ΕΕ L 327 της 22.12.2000, σ. 1
4 ΕΕ L 135 της 30.5.1991, σ. 40
5 ΕΕ L 273 της 10.10.2002, σ. 1.
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εφαρμόζονται σε ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένης της σφαγής 
εκτρεφόμενων ζώων και της επεξεργασίας κρέατος για κατανάλωση από τον άνθρωπο. 
Στόχος του κανονισμού είναι να αποφευχθεί η μεταφορά των κινδύνων που ενέχουν τα υλικά 
αυτά στις τροφές και την τροφική αλυσίδα.

Όσον αφορά τον κανονισμό για τα ζωικά υποπροϊόντα ο οποίος επισημαίνεται από τον 
αναφέροντα, ελλείψει συγκεκριμένων ισχυρισμών για ενδεχόμενες αδυναμίες, η αναφορά δεν 
παρέχει κανένα στοιχείο για πιθανή μη συμμόρφωση με τις διατάξεις της εν λόγω 
νομοθεσίας.

Συμπεράσματα
Βάσει των διαθέσιμων πληροφοριών, είναι δύσκολο να συμπεράνει η Επιτροπή εάν οι 
διατάξεις της κοινοτικής νομοθεσίας για το περιβάλλον παραβιάστηκαν, ιδίως δεδομένου του 
διαστήματος και των γεγονότων που έχουν μεσολαβήσει από την υποβολή της αναφοράς, 
κατά τη διάρκεια του οποίου έγιναν τροποποιήσεις στη λειτουργία της εγκατάστασης και 
εκδόθηκε άδεια ΟΠΕΡ. Ωστόσο, η Επιτροπή προτίθεται να επανεκτιμήσει την αναφορά εάν ο 
αναφέρων παράσχει νέες πληροφορίες, συγκεκριμένα όσον αφορά τη δυσοσμία και τις 
ηχητικές οχλήσεις από την εγκατάσταση μετά την έκδοση της άδειας ΟΠΕΡ, και εάν 
αποσαφηνίσει το ζήτημα που αφορά την εξέταση των αναγκών για διενέργεια εκτίμησης 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων στο πλαίσιο της αξιολόγησης της αίτησης χορήγησης 
οικοδομικής άδειας για την επέκταση της εγκατάστασης.

4. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 25 Μαρτίου 2010.

Στην προηγούμενη ανακοίνωση της Επιτροπής (Μάρτιος 2009) σχετικά με την παρούσα 
αναφορά εξήχθη το συμπέρασμα ότι δεν διαπιστώνεται παραβίαση της νομοθεσίας της ΕΕ. 

Δεδομένου του χρόνου που έχει παρέλθει από την υποβολή της αναφοράς και των ενεργειών 
που έχουν αναληφθεί από τις αρχές, η Επιτροπή επεσήμανε επίσης ότι η παροχή 
επικαιροποιημένων πληροφοριών από τον αναφέροντα σχετικά με την απαιτούμενη 
χορήγηση άδειας για την εκτέλεση δραστηριοτήτων δυνάμει της οδηγίας 2008/1/ΕΚ1 (οδηγία 
ΟΠΕΡ) θα βοηθούσε να διαπιστωθεί κατά πόσον εξακολουθούσε να υφίσταται 
περιβαλλοντική όχληση λόγω θορύβου και οσμών στην περιοχή κοντά στην εγκατάσταση. 
Επιπλέον, η αναφορά δεν παρείχε σαφείς πληροφορίες σχετικά με τη συμμόρφωση της 
εργοστασιακής μονάδας με τις απαιτήσεις της οδηγίας 85/337/ΕΟΚ2 του Συμβουλίου όπως 
τροποποιήθηκε από τις οδηγίες 97/11/ΕΚ3 και 2003/35/ΕΚ4 (οδηγία για την εκτίμηση των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων). Η προηγούμενη ανακοίνωση, συνεπώς, επεσήμανε ότι θα 
ήταν χρήσιμη η παροχή πρόσθετων πληροφοριών από τον αναφέροντα σχετικά με τη 
διαδικασία χορήγησης άδειας κατασκευής, συμπεριλαμβανομένης της ημερομηνίας που 
χορηγήθηκε η άδεια και του περιεχομένου της, καθώς και σχετικά με την ανάγκη διενέργειας 
εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων στο πλαίσιο της διαδικασίας λήψης απόφασης. Ο 
αναφέρων δεν έχει παράσχει πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τα εν λόγω ζητήματα. 

                                               
1 ΕΕ L 24 της 29.1.2008, σ. 8
2 ΕΕ L 175 της 5.7.1985, σ. 40
3 ΕΕ L 73 της 14.3.1997, σ. 5
4 ΕΕ L 156 της 25.6.2003, σ. 17
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Η Επιτροπή, από την πλευρά της, έλαβε περαιτέρω πληροφορίες από την υπηρεσία 
προστασίας του περιβάλλοντος της Σκοτίας (SEPA), που είναι η αρμόδια αρχή για τον 
συγκεκριμένο χώρο, οι οποίες πληροφορίες υποδεικνύουν ότι ο χώρος επιθεωρήθηκε πολλές 
φορές μετά την έκδοση της άδειας και ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της άδειας. Επίσης, η
SEPA ανέφερε ότι δεν λαμβάνονται επί του παρόντος μέτρα επιβολής κατά του φορέα 
εκμετάλλευσης της εγκατάστασης για μη συμμόρφωση.  

Όσον αφορά την τοποθεσία της μονάδας επεξεργασίας λυμάτων, η Επιτροπή επιθυμεί να 
τονίσει ότι η οδηγία ΟΠΕΡ δεν καθορίζει ελάχιστες αποστάσεις τέτοιων μονάδων από 
δημόσια μονοπάτια ή ιδιωτικές κατοικίες. Η οδηγία αποσκοπεί στην πρόληψη ή τη μείωση 
των εκπομπών τέτοιου είδους μονάδων διασφαλίζοντας παράλληλα τη λήψη των 
απαραίτητων μέτρων για την πρόληψη ατυχημάτων και για τον περιορισμό των επιπτώσεών 
τους.

Ο κανονισμός 1774/20021 για τον καθορισμό υγειονομικών κανόνων σχετικά με τα ζωικά 
υποπροϊόντα που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο περιέχει περαιτέρω 
απαιτήσεις όσον αφορά τα λύματα ορισμένων εγκαταστάσεων, συμπεριλαμβανομένων 
σφαγείων όπου γίνεται επεξεργασία ζωικών υποπροϊόντων αλλά, όπως και η οδηγία ΟΠΕΡ, 
δεν περιέχει καμία ειδική απαίτηση σχετικά με την τοποθεσία τέτοιου είδους μονάδων 
επεξεργασίας λυμάτων.

Όσον αφορά την εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων, οι πρόσθετες πληροφορίες που 
παρασχέθηκαν από τον αναφέροντα δεν επιτρέπουν στην Επιτροπή να διαπιστώσει τυχόν 
παραβίαση της νομοθεσίας της ΕΕ. Ως εκ τούτου, εξακολουθούν να ισχύουν εν προκειμένω 
οι προηγούμενες παρατηρήσεις της Επιτροπής.

                                               
1 ΕΕ L 273 της 10.10.2003, σ. 1


