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KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK 
RÉSZÉRE

Tárgy: D.K., brit állampolgár által benyújtott 0937/2008. számú petíció az uniós 
környezetvédelmi jogszabályoknak a West Lothianben (Skócia, Egyesült 
Királyság) működő Grampian Country Pork Hall's Limited (GCP) 
tevékenységének eredményeképpen történő állítólagos megsértéséről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója kifogásolja a közösségi környezetvédelmi – kiváltképpen a felszín alatti 
vizek szennyezésére, a zajártalomra és a légszennyezésre vonatkozó – jogszabályok Grampian 
Country Pork Hall's Limited (GCP) által történő állítólagos megsértését. A petíció benyújtója 
szerint a szóban forgó vállalat a környezetszennyezés megelőzésével és ellenőrzésével 
kapcsolatos engedély nélkül végzi tevékenységét. A petíció benyújtója kifejti, hogy a 
broxburni lakosok (Skócia, Egyesült Királyság) ismételten panasszal éltek a csatornákból 
származó kellemetlen szagok miatt, amely csatornák szennyezik a gyár közelében 
folyásirányban elhelyezkedő házak vízkészletét, továbbá a zajártalom, a légszennyezés és a 
közegészségügyi veszélyek miatt is. A petíció benyújtója szerint a benyújtott panaszok egyike 
sem vezetett kézzelfogható eredményekhez.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2008. november 20. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2009. március 20.

A Grampian Country Pork gyár Broxburn (West Lothian, Skócia) központjában található. 
Tevékenységei között szerepel a sertések levágása és feldolgozása, valamint az ezekhez 
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kapcsolódó tevékenységek, többek között a fagyasztott hústermékek napi 24 órában történő 
forgalmazása és a szennyvíz kezelése. A telephelyet három oldalról lakóövezetek veszik 
körül, amelyek a létesítménytől 10-30 m távolságra vannak. A közelmúltban a telephely 
szomszédságának lakói panasszal éltek, elsősorban az onnan származó zaj és szag miatt. 

A petíció benyújtója aggodalmának ad hangot arra vonatkozóan, hogy a Grampian Country 
Pork Ltd. tevékenységei nem felelnek meg a környezetvédelemre, emberi jogokra, emberi 
egészségre és fogyasztóvédelemre vonatkozó jogszabályoknak. Uniós és nemzeti 
jogszabályokra egyaránt hivatkozik. A petíció különösen olyan állításokat fogalmaz meg, 
miszerint a létesítmény részére nem adtak ki a környezetszennyezés integrált megelőzéséről 
és csökkentéséről szóló 2008/1/EK irányelvben1 előírt környezetvédelmi (működési) 
engedélyt, tevékenységei vonatkozásában pedig nem végeztek a 97/11/EK2  és 2003/35/EK 
irányelvvel3 módosított, az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak 
vizsgálatáról szóló 85/337/EGK irányelvben4 (az ún. KHV-irányelvben) előírt környezeti 
hatásvizsgálatot.

A köz-és állategészség védelmének vonatkozásában a petíció benyújtója a nem emberi 
fogyasztásra szánt állati melléktermékekről szóló 1774/2002/EK rendeletre5 hivatkozik.

A Bizottság észrevételei a petícióval kapcsolatban

Környezetvédelmi jogszabályok

A fent említett tevékenységre az IPPC-irányelv I. mellékletének 6.4.a) pontja vonatkozik –
„Vágóhidak 50 tonna vágott súly/nap kapacitás felett”. Az IPPC-irányelv a hatálya alá tartozó 
létesítmények számára előírja a kibocsátási határértékeket is tartalmazó engedélyeknek 
megfelelő és az elérhető legjobb technikákon (BAT) alapuló működést, amely technikák a 
kibocsátás és a környezet egészére gyakorolt hatás kiküszöbölését, illetve, ahol ez nem 
lehetséges, csökkentését szolgálják. A levegőbe, vízbe és talajba történő kibocsátások 
megakadályozásáról, illetve csökkentéséről ezért az IPPC-irányelvnek megfelelően 
kibocsátott környezetvédelmi engedélyekben kell gondoskodni.

A Bizottság a létesítménnyel kapcsolatban a létesítmény vonatkozásában illetékes hatóságtól, 
a Skót Környezetvédelmi Ügynökségtől (SEPA) kért tájékoztatást. Kiderült, hogy a petíció 
benyújtásának időpontjában (2008. május 27-én) a SEPA még nem adott ki engedélyt a 
Grampian Country Pork Ltd. részére. 2008 szeptemberében viszont kiadta az IPPC-
irányelvben foglalt előírásoknak megfelelő engedélyt. A szóban forgó létesítmény 
engedélyének megkérése és megadása között meglehetősen hosszú idő telt el, és a 
létesítménynek (amennyiben meglévő létesítménynek minősült az irányelv értelmében) 
legkésőbb 2007. október 30-áig integrált engedéllyel kellett rendelkeznie a működéséhez. A 
helyi önkormányzat, a West Lothiani Tanács is részt vett a szennyezési probléma 
kivizsgálásában. 

                                               
1 HL L 24., 2008.1.29., 8. o.
2 HL L073., 1997.3.14., 5. o.
3 HL L 156., 2003.6.25., 17. o.
4 HL L 175., 2008.7.5., 40. o.
5 HL L 273., 2003.10.10., 1. o.
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Ami petíció benyújtójának azokat az állításait illeti, miszerint a létesítmény közelében lakók 
emberi jogait károsan befolyásolta a számottevő szag- és zajhatást okozó létesítmény 
közelsége, a Bizottság megítélése szerint ezeket a problémákat a nemzeti hatóságoknak kell –
az IPPC-engedély keretein belül – megoldaniuk. A 2008/1/EK irányelv 2. cikkének (2) 
bekezdésében foglalt definíció szerint a „szennyezés” fogalmába tartozik az anyag, rezgés, hő 
vagy zaj közvetlen vagy közvetett kibocsátása a környezetbe, amely egyebek mellett veszélyt 
jelenthet az emberi egészségre, illetve akadályozza vagy zavarja a környezet élvezetét vagy 
annak más jogszerű használatát. Az irányelvnek az 1. cikkben meghatározott és a 3. cikkben 
bővebben kifejtett célja annak biztosítása, hogy a létesítmények jelentős szennyezés nélkül 
működjenek. Ez magában foglalja a jelentős szag- és zajhatások megakadályozását, amelyek 
zavarják a helyi lakosokat otthonuk élvezetében, akár a jelentős mennyiségű éjszakai zaj vagy 
rezgés okozta alvásmegvonás miatt, akár az erőteljes szag okán, amely megakadályozza a 
lakosokat abban, hogy kinyissák házuk ablakait, vagy a kertjükben időzzenek. 

Tekintettel a petíció benyújtása óta eltelt időre és az üzemeltető által azóta tett, a 
létesítménynek az IPPC-irányelv előírásai szerinti működésére irányuló lépésekre, a Bizottság 
munkáját segítené, ha a petíció benyújtója aktuális információkkal tudna szolgálni a helyzet 
jelenlegi állására vonatkozóan, különös tekintettel arra, hogy a létesítmény által kifejtett szag-
és zajhatás az IPPC-engedély kiadása óta is fennáll-e.

Ami a petíció benyújtójának a környezeti hatásvizsgálat hiányával kapcsolatos aggályait illeti, 
meg kell jegyezni, hogy az állatok levágását végző létesítmények a KHV-irányelv II. 
mellékletében található felsorolásban (7.f) pont) szerepelnek. Az irányelv II. mellékletének 
13. bekezdése előírja továbbá a környezeti hatásvizsgálat elvégzését a II. mellékletben 
felsorolt projektek bármely olyan megváltoztatásának vagy bővítésének indítványozása 
esetén, amelynek jelentős hatása lehet a környezetre. Az ilyen projektek vonatkozásában a 
tagállamoknak kell – akár eseti vizsgálatok, akár küszöbértékek és feltételek felállítása révén 
– meghatározniuk, hogy alávetik-e környezeti hatásvizsgálatnak az adott projektet annak 
környezetre gyakorolt valószínűsíthető hatása miatt, figyelembe véve az irányelv III. 
mellékletében foglalt megfelelő kiválasztási szempontokat, vagy sem. Ebben az ügyben az 
Egyesült Királyság hatóságai végül – az IPPC-irányelvnek megfelelően – kiadták az 
engedélyt a projekt jelentős hatásainak értékelését követően, amely értékelés célja az ipari 
létesítmények teljes környezeti teljesítményének figyelembevétele. Az IPPC-irányelv 
elrendeli a nyilvánosság bevonását is a döntéshozatali eljárásba, és meghatározza a projektek 
hatásaival kapcsolatos tájékoztatásra vonatkozó jogosultságát.

A KHV-irányelv 2a. cikke szerint a tagállamok gondoskodhatnak egységes eljárásról is a 
KHV-irányelvben és az IPPC-irányelvben foglalt követelményeknek való együttes megfelelés 
érdekében. A Bizottság tudomása szerint azonban az Egyesült Királyságban a környezeti 
hatásvizsgálat szükségességének meghatározása továbbra is az illetékes tervező hatóság 
önálló felelőssége. A Bizottságnak nyújtott tájékoztatásból nem lehet egyértelműen 
megállapítani, hogy mikor adták ki az engedélyt a telephely bővítéséhez, és mellékeltek-e 
hozzá megfelelő indoklással ellátott ellenőrzési véleményt arra vonatkozóan, hogy miért nem 
ítélik szükségesnek a környezeti hatásvizsgálat elvégzését ebben az esetben, illetve előírták-e 
a környezeti hatásvizsgálat elvégzését. Segítséget jelentene, ha a petíció benyújtója tisztázni 
tudná ezt a kérdést a tervengedélyezési eljárásról nyújtott tájékoztatás révén, amelyben kitér 
az engedély dátumára és terjedelmére, valamint arra, hogy a döntéshozatali eljárás során a 
tervező hatóság – amennyiben érintette a problémát – hogyan ítélte meg a környezetvédelmi 



PE423.673 v01-00 4/6 CM\810841HU.doc

HU

hatásvizsgálat szükségességének kérdését. 

A jelenleg rendelkezésére álló információk és a levegőminőség éves vizsgálatáról az Egyesült 
Királyság hatóságai által benyújtott hivatalos jelentés alapján a Bizottság nem tárta fel a 
környezeti levegő minőségére vonatkozó uniós jogszabály1 megsértését. Fontos megjegyezni, 
hogy a szagról, illetve a petíció benyújtója által kifejezetten említett ammónia és metán 
környezeti levegőben mérhető koncentrációjáról az EU jogszabályai nem rendelkeznek.

A petíció kérdéseket vet fel a talajvízre vonatkozó uniós szabályozás esetleges megszegésére 
vonatkozóan is, és e tekintetben a felszín alatti vizek egyes veszélyes anyagok okozta 
szennyezés elleni védelméről szóló 80/68/EGK irányelvet2 említi. Mindazonáltal a felvetett 
kérdések az ivóvízzel, szennyvízzel és a szaghatással, valamint a vízpolitika terén a közösségi 
fellépés kereteinek meghatározásáról szóló 2000/60/EK irányelvvel3 (vízügyi keretirányelv) 
és a települési szennyvíz kezeléséről szóló 91/271/EGK4irányelvvel kapcsolatosak. A nyújtott 
tájékoztatás igen általános jellegű (a vízi utak régiek; az országút közel van az üzemhez; 
teherautók mosása történik), és nem ad alapot a közösségi jogszabályok megsértésének 
gyanújához. A petíció benyújtója maga is elismeri, hogy az egyesült királyságbeli hatóságok 
megtették a szükséges lépéseket a vízszennyezés elkerülésére (építésiengedély-kérelem 
visszavonása, lefolyók tisztítása, kétszeresen zárt lefolyófedlapok használata). Tekintve az 
egyesült királyságbeli hatóságok által az ügyben tett lépéseket, a Bizottságnak pontosabb 
tájékoztatásra van szüksége a jelenleg még mindig fennálló problémákról annak hatékonyabb 
megítélése érdekében, hogy szükség van-e további vizsgálatra ezekkel a problémákkal 
kapcsolatban.

Emberi egészség és fogyasztóvédelem

A köz- és állategészséget érintő kockázatok vonatkozásában a nem emberi fogyasztásra szánt 
állati melléktermékekre vonatkozó egészségügyi előírások megállapításáról szóló 
1774/2002/EK rendelet5 (az állati melléktermékekről szóló rendelet) átfogó keretet teremt a 
nem emberi fogyasztásra szánt állati eredetű anyagok összegyűjtésére, felhasználására és 
ártalmatlanítására vonatkozóan. A rendelet meghatározza az ilyen anyagok kezelésének 
szabályait, amelyek számos tevékenységre, többek között a tenyésztett állatok levágására és 
az emberi fogyasztásra szánt hús feldolgozására is vonatkoznak. A rendelet célja annak 
megakadályozása, hogy ezek az anyagok a táplálék- vagy takarmányláncban megjelenő 
kockázatot eredményezhessenek.

Ami a petícióban hivatkozott állati melléktermékekről szóló rendeletet illeti, a lehetséges 
hiányosságokra rámutató konkrét állítások hiányában a petíció nem szolgáltat bizonyítékot a 
jogszabály rendelkezéseinek esetleges megszegésére.
Következtetések

A rendelkezésére álló információk alapján a Bizottság nehezen tudja eldönteni, hogy sor 
került-e a közösségi környezetvédelmi jogszabályok megszegésére, különös tekintettel a 
                                               
1 HL L 152. 2008.6.11., 1. o.
2 HL L 20., 1980.1.26., 43. o.
3 HL L 327., 2000.12.22., 1. o.
4 HL L 135., 1991.5.30., 40. o.
5 HL L 273., 2002.10.10., 1 o.
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petíció benyújtása óta eltelt időre és az azóta történt eseményekre, mivel ez idő alatt a 
létesítmény működését módosították, és IPPC-engedélyt is kapott. Mindazonáltal a Bizottság 
hajlandó a petíció újbóli vizsgálatára, ha a petíció benyújtója aktuális információkkal szolgál, 
különösen a telephelyről az IPPC-engedély kiadása óta származó szag- és zajhatásra 
vonatkozóan, és tisztázza, milyen megfontolásokra került sor a telephely bővítéséhez 
benyújtott építésiengedély-kérelem elbírása során a környezeti hatásvizsgálat szükségessége 
vonatkozásában.

4. A Bizottságtól kapott válasz: 2010. március 25.

A Bizottság e petícióra vonatkozó korábbi közleményében (2009. március) azt a 
következtetést vonta le, hogy nem lehetett megállapítani az EU jogszabályainak megsértését. 

Figyelembe véve a petíció benyújtása óta eltelt időt, valamint azt, hogy a hatóságok lépéseket 
tettek, a Bizottság azt is jelezte, hogy a petíció benyújtójától a tevékenységeknek a 2008/1/EK 
irányelv1 (az IPPC-irányelv) szerinti engedélyezéséről kapott naprakész információ segítséget 
nyújtana annak megítéléséhez, hogy a zajból és a szagokból fakadó zavaró környezeti hatások 
továbbra is fennállnak-e a létesítmény közelében. Ezenfelül a petíció nem tartalmazott 
egyértelmű információt arról, hogy a gyár betartja-e a 97/11/EK2 és a 2003/35/EK3

irányelvvel módosított 85/337/EGK tanácsi irányelv4 (a környezeti hatásvizsgálatról szóló 
irányelv) követelményeit. Az előző közlemény ezért jelezte, hogy hasznos lenne, ha a petíció 
benyújtója további információval szolgálna az engedély időpontját és annak hatókörét 
magában foglaló engedélyezési eljárásról, valamint arról, hogy a döntéshozatali folyamatban 
szükséges-e környezeti hatásvizsgálat. A petíció benyújtója azóta további információt nyújtott 
be e kérdésekkel kapcsolatban. 

A Bizottság a maga részéről további információhoz jutott a skót környezetvédelmi 
ügynökségtől (SEPA), amely e terület tekintetében az illetékes hatóság; ez az információ jelzi, 
hogy a területet az engedély kiadása óta több alkalommal ellenőrizték, és teljesülnek az 
engedélyt feltételei. A SEPA ezenfelül arról számolt be, hogy a létesítmény üzemeltetője ellen 
az előírások betartásának elmulasztása miatt jelenleg semmilyen végrehajtási intézkedés nincs 
folyamatban.  

Ami a szennyvízkezelő üzem elhelyezkedését illeti, a Bizottság hangsúlyozni szeretné, hogy 
az IPPC-irányelv ilyen üzemekre nézve nem határoz meg minimumtávolságokat nyilvános 
gyalogutaktól vagy magánlakóhelyektől.  Az irányelv célja az, hogy megakadályozza vagy 
csökkentse az ilyen üzemekből eredő kibocsátásokat, ugyanakkor biztosítsa, hogy megteszik a 
szükséges intézkedéseket a balesetek megelőzésére vagy azok következményeinek 
csökkentésére.

A nem emberi fogyasztásra szánt állati melléktermékekre vonatkozó egészségügyi előírások 
megállapításáról szóló 1774/2002/EK irányelv5 további követelményeket tartalmaz az állati 
                                               
1 HL L 24., 2008.1.29., 8. o.
2 HL L 73., 1997.3.14., 5. o.
3 HL L 156., 2003.6.25., 17. o.
4 HL L 175., 1985.7.5., 40. o.
5 HL L 273., 2003.10.10., 1. o.
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melléktermékek kezelését végző bizonyos létesítményekből, ezen belül vágóhidakról 
származó szennyvízre vonatkozóan, ám az IPPC-irányelvhez hasonlóan ez sem tartalmaz 
egyedi követelményeket arra nézve, hol kell az ilyen szennyvízkezelő üzemeket elhelyezni.

Ami a környezeti hatásvizsgálatot illeti, a petíció benyújtója által közölt további információ 
nem teszi lehetővé, hogy a Bizottság megállapítsa az EU jogszabályainak bárminemű 
megsértését. A Bizottság e tekintetben tett korábbi észrevételei ezért változatlanul érvényesek.


