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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 0937/2008 dėl tariamų ES aplinkos apsaugos teisės aktų 
pažeidimų dėl įmonės Grampian Country Pork Hall's Limited (GCP) veiklos 
Vakarų Lodiane (Škotija, Jungtinė Karalystė), kurią pateikė Jungtinės 
Karalystės pilietis D. K.

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas praneša, kad įmonė Grampian Country Pork Hall's Limited (toliau –
GCP) tariamai pažeidė EB aplinkos apsaugos teisės aktus, visų pirma nuostatas dėl požeminio 
vandens, triukšmo ir oro taršos. Pasak peticijos pateikėjo, ši įmonė vykdo veiklą neturėdama 
taršos prevencijos ir kontrolės leidimo. Peticijos pateikėjas aiškina, kad Broksberno (Vakarų 
Lodianas (Škotija, Jungtinė Karalystė) gyventojai ne kartą skundėsi dėl smarvės, sklindančios 
iš kanalizacijos vamzdžių, ir namų, kurie yra pasroviui nuo fabriko, vandens taršos, 
nepatogumų dėl triukšmo, oro taršos ir grėsmės visuomenės sveikatai. Pasak peticijos 
pateikėjo, nė vienas skundas nedavė jokių konkrečių rezultatų. 

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2008 m. lapkričio 20 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį). 

3. Komisijos atsakymas, gautas 2009 m. kovo 20 d.

„Grampian Country Pork fabrikas yra Broksberno centre, Vakarų Lodiane, Škotijoje. Fabriko 
veikla yra kiaulių skerdimas, mėsos apdorojimas ir susijusi veikla, įskaitant atšaldytų 
produktų platinimą visą parą ir nuotekų valymą. Iš trijų pusių fabrikas apsuptas gyvenamųjų 
teritorijų, kurios yra 10–30 m atstumu nuo įrenginių. Pastaruoju metu šalia gyvenantys 
gyventojai dažnai skundžiasi, visų pirma dėl triukšmo ir smarvės. 
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Peticijos pateikėjui kelia susirūpinimą tai, kad įmonės Grampian Country Pork Ltd. veikla 
neatitinka teisės aktų, susijusių su aplinkos apsauga, žmogaus teisėmis ir sveikata bei 
vartotojų apsauga. Nurodomi ir ES teisės aktai, ir nacionaliniai teisės aktai. Peticijoje visų 
pirma keliami įtarimai, kad nebuvo išduotas aplinkos apsaugos (eksploatavimo) leidimas, kaip 
reikalaujama Direktyvoje 2008/1/EB dėl taršos integruotos prevencijos ir kontrolės1 (TIPK 
direktyva), ir kad nebuvo atliktas veiklos poveikio aplinkai vertinimas, kaip reikalaujama 
Tarybos direktyvoje 85/337/EEB2 dėl tam tikrų valstybės ir privačių projektų poveikio 
aplinkai vertinimo su pakeitimais, padarytais Direktyva 97/11/EB3 ir Direktyva 2003/35/EB4

(vadinamoji PAV direktyva). 

Dėl visuomenės ir gyvūnų sveikatos apsaugos peticijoje nurodomas Reglamentas (EB) 
Nr. 1774/2002, nustatantis sveikatos taisykles gyvūninės kilmės šalutiniams produktams, 
neskirtiems vartoti žmonėms5. 

Komisijos pastabos dėl peticijos

Aplinkos apsaugos teisės aktai

Minėta veikla priskirtina TIPK direktyvos I priedo 6 dalies 4 punkto a papunkčio kategorijai –
skerdyklos, kurių skerdenos gamybos pajėgumas didesnis kaip 50 tonų per dieną. TIPK 
direktyvoje reikalaujama, kad įrenginiai, kurie patenka į šios direktyvos taikymo sritį, būtų 
eksploatuojami pagal leidimus, įskaitant išleidžiamų teršalų ribines vertes, pagrįstas 
geriausiais prieinamais gamybos būdais (GPGB), skirtais išvengti, o kai tai neįmanoma, 
apskritai sumažinti išleidžiamų teršalų kiekį ir apskritai poveikį aplinkai. Todėl teršalų, 
išleidžiamų į orą, vandenį ir dirvožemį, prevencija arba kiekio mažinimas turi būti atliekamas 
turint aplinkos apsaugos leidimus, išduotus pagal TIPK direktyvą. 

Komisija informacijos apie įrenginius gavo iš Škotijos aplinkos apsaugos agentūros (toliau –
ŠAAA), kuri yra kompetentinga institucija, atsakinga už fabriko vietą. Nustatyta, kad peticijos 
pateikimo metu (2008 m. gegužės 27 d.) ŠAAA nebuvo išdavusi jokio leidimo įmonei 
Grampian Country Pork Ltd. Tačiau leidimas buvo išduotas 2008 m. rugsėjo mėn. pagal 
TIPK direktyvoje išdėstytus reikalavimus. Laikas nuo paraiškos leidimui pateikimo datos iki 
leidimo atitinkamiems įrenginiams suteikimo datos gali būti laikomas ilgu, ir buvo 
reikalaujama, kad įrenginiai (jeigu pagal šią direktyvą tai jau būtų esami įrenginiai) būtų 
eksploatuojami pagal integruotą leidimą vėliausiai iki 2007 m. spalio 30 d. Šios teritorijos 
vietos valdžios institucija – Vakarų Lodiano taryba – taip pat dalyvavo tiriant taršos 
problemą. 

Atsižvelgdama į peticijos pateikėjo tvirtinimus, kad gyvenant šalia įrenginių, kurie skleidžia 
stiprią smarvę ir kelia nepatogumų dėl triukšmo, daromas neigiamas poveikis žmogaus 
teisėms, Komisija mano, kad šias problemas turi spręsti nacionalinės valdžios institucijos 
pagal TIPK leidimo kompetencijos sritį. Direktyvos 2008/1/EB 2 straipsnio 2 dalyje „tarša“ 
                                               
1 OL L 24, 2008 1 29, p. 8.
2 OL L 175, 1985 7 5, p. 40.
3 OL L 73, 1997 3 14, p. 5.
4 OL L 156, 2003 6 25, p. 17. 
5 OL L 273, 2003 10 10, p. 1.
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apibūdinama kaip medžiagų, virpesių, šilumos arba triukšmo išmetimas į aplinką, kuris gali 
kenkti žmogaus sveikatai arba aplinkai, kenkti ar trukdyti patogumams ir kitokiam įteisintam 
naudojimuisi aplinka. Direktyvos tikslas, kaip išdėstyta 1 straipsnyje ir išsamiau paaiškinta 
3 straipsnyje, yra užtikrinti, kad įrenginiai būtų eksploatuojami taip, kad nesukeltų didelės 
taršos. Tai yra ir didelių nepatogumų dėl smarvės ir triukšmo, kurie trukdo vietos 
gyventojams naudotis savo namais – ar tai būtų miego trūkumas dėl reikšmingo triukšmo ar 
vibracijų nakties metu, ar stipri smarvė, dėl kurios jie negalėtų atidaryti langų ar išeiti į sodą, 
prevencija. 

Atsižvelgiant į laiką, kuris praėjo nuo peticijos pateikimo iki veiksmų, kurių ėmėsi veiklos 
vykdytojas, kad jo įrenginiai atitiktų TIPK direktyvos reikalavimus, Komisijai būtų 
paprasčiau, jeigu peticijos pateikėjas pateiktų naujesnės informacijos apie dabartinę padėtį, 
visų pirma ar vis dar esama iš šių įrenginių sklindančios smarvės ir triukšmo problemų nuo 
tada, kai buvo išduotas TIPK leidimas. 

Kalbant apie peticijos pateikėjo susirūpinimą dėl to, kad neatliktas poveikio aplinkai 
vertinimas, pastebėtina, kad gyvulių skerdimo įrenginiai priskirtini prie PAV direktyvos 
II priede išvardytų projektų (7 dalies f punktas). Šios direktyvos II priedo 13 punkte taip pat 
reikalaujama, kad poveikio vertinimas būtų atliekamas tada, kai siūlomi II priede išvardytų 
projektų pakeitimai ar išplėtimas gali daryti didelį poveikį aplinkai. Dėl tokių projektų 
valstybės narės turi nuspręsti, arba išnagrinėjusios kiekvieną atvejį, arba pagal ribas ar 
kriterijus, ar turi būti atliekamas projekto poveikio aplinkai vertinimas dėl jo galimo didelio 
poveikio aplinkai, atsižvelgiant į atitinkamus atrankos kriterijus, išdėstytus šios direktyvos 
III priede. Šiuo atveju Jungtinės Karalystės valdžios institucijos jau išdavė leidimą, 
remdamosi projekto pagrindinio poveikio vertinimais pagal TIPK direktyvą, kurių tikslas yra 
atsižvelgti į bendrą pramoninių įrenginių aplinkosauginį veiksmingumą. TIPK direktyvoje 
taip pat nustatyta, kad visuomenė turi dalyvauti sprendimo priėmimo procese ir turi teisę būti 
informuota apie projekto poveikį. 

Pagal PAV direktyvos 2a straipsnį valstybės narės gali nustatyti bendrą procedūrą, skirtą PAV 
ir TIPK direktyvose išdėstytiems reikalavimams įgyvendinti. Tačiau Komisija supranta, kad 
Jungtinėje Karalystėje poveikio aplinkai vertinimo poreikio vertinimas yra atskira atitinkamos 
planavimo institucijos prievolė. Iš pateiktos informacijos neaišku, kada buvo suteiktas 
planavimo leidimas šiam projektui išplėsti ir ar buvo pateikta tinkamai pagrįsta išankstinio 
patikrinimo nuomonė, kurioje būtų nurodyta, kodėl buvo nuspręsta, kad poveikio aplinkai 
vertinimas šiuo atveju nereikalingas, ar buvo pareikalauta atlikti poveikio aplinkai vertinimą. 
Būtų naudinga, jeigu peticijos pateikėjas galėtų išaiškinti šią poziciją, pateikdamas 
informacijos apie planavimo sutikimo procedūrą, įskaitant leidimo datą ir jo taikymo sritį, ir 
nurodydamas šiame sprendimo procese vietos planavimo institucijos svarstymus, jeigu tokie 
buvo, apie poreikį atlikti poveikio aplinkai vertinimą.

Remdamasi šiuo metu turima informacija ir Jungtinės Karalystės institucijoms oficialiai 
pateikus metinį oro kokybės vertinimą, Komisija negali nustatyti, kad buvo pažeisti ES 
aplinkos oro kokybę reglamentuojantys teisės aktai1. Svarbu pažymėti, kad smarvės, taip pat 
amoniako ir metano koncentracijos aplinkos ore (tai aiškiai nurodė peticijos pateikėjas) ES 
teisės aktai nereglamentuoja. 
                                               
6 OL L 152, 2008 6 11, p. 1.
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Peticijoje taip pat išreiškiamas susirūpinimas dėl galimo ES teisės aktų dėl požeminio 
vandens pažeidimo ir minima Direktyva 80/68/EEB dėl požeminio vandens apsaugos nuo tam 
tikrų pavojingų medžiagų keliamos taršos1. Tačiau keliami klausimai yra susiję su geriamuoju 
vandeniu, nuotekomis ir smarve, ir Direktyva 2000/60/EB2, nustatančia Bendrijos veiksmų 
vandens politikos srityje pagrindus (Vandens pagrindų direktyva), taip pat Direktyva 
91/271/EEB3 dėl miesto nuotekų valymo. Pateikta informacija yra labai bendro pobūdžio 
(vandentakiai yra seni; netoli gamyklos yra greitkelis; plaunami sunkvežimiai) ir iš jos nėra 
pagrindo įtarti, kad pažeidžiami Bendrijos teisės aktai. Net peticijos pateikėjas pripažįsta, kad 
Jungtinės Karalystės valdžios institucijos ėmėsi būtinų veiksmų, kad būtų išvengta vandens 
taršos (atsiėmė planavimo paraišką, išvalė kanalizaciją, pasirūpino dvigubo sandarinimo 
kanalizacijos dangčiais). Atsižvelgiant į Jungtinės Karalystės institucijų atliktus veiksmus 
šiuo atveju, Komisijai reikėtų tikslesnės informacijos apie konkrečias išlikusias problemas, 
kad galėtų geriau įvertinti, ar jas reikia nagrinėti išsamiau. 

Žmonių sveikata ir vartotojų apsauga

Kalbant apie pavojų visuomenės ir gyvūnų sveikatai, Reglamente (EB) Nr. 1774/2002, 
nustatančiame sveikatos taisykles gyvūninės kilmės šalutiniams produktams, neskirtiems 
vartoti žmonėms4 (Šalutinių gyvūninių produktų reglamentas) pateiktos išsamios gairės dėl 
visų gyvūninės kilmės medžiagų, kurios nėra skirtos vartoti žmonėms, rinkimo, naudojimo ir 
šalinimo. Reglamente išdėstytos tokių medžiagų tvarkymo taisyklės, taikomos labai įvairiai 
veiklai, įskaitant ūkinių gyvūnų skerdimą ir mėsos, skirtos vartoti žmonėms, apdirbimą. 
Reglamento tikslas yra neleisti, kad tokių medžiagų keliamas pavojus būtų perduodamas 
maistui ar maisto grandinei. 

Atsižvelgiant į Šalutinių gyvūninių produktų reglamentą, kuris nurodomas peticijoje, nesant 
konkrečių įtarimų dėl galimų trūkumų, peticijoje nepateikiama įrodymų, kad nesilaikoma šio 
teisės akto nuostatų. 

Išvados

Remiantis turima informacija, Komisijai sunku daryti išvadą, ar buvo pažeistos Bendrijos 
aplinkos apsaugos teisės nuostatos, visų pirma atsižvelgiant į laiką ir įvykius nuo to laiko, kai 
peticija buvo pateikta, ir kad per tą laiką buvo pakeista įrenginių eksploatacija ir išduotas 
TIPK leidimas. Tačiau Komisija būtų pasirengusi iš naujo vertinti šią peticiją, remdamasi 
nauja peticijos pateikėjo pateikta informacija, visų pirma dėl nepatogumų dėl smarvės ir 
triukšmo, sklindančio iš įrenginių nuo tada, kai buvo išduotas TIPK leidimas, ir dėl 
išaiškinimo, susijusio su svarstymais, ar reikalingas poveikio aplinkai vertinimas, vertinant 
fabriko išplėtimo planavimo paraišką.“

4. Komisijos atsakymas, gautas 2010 m. kovo 25 d.
                                               
1 OL L 20, 1980 1 26, p. 43.
2 OL L 327, 2000 12 22, p. 1.
3 OL L 135, 1991 5 30, p. 40.
4 OL L 273, 2002 10 10, p. 1.
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„Ankstesniame Komisijos atsakyme (2009 m. kovo mėn.) dėl šios peticijos buvo padaryta 
išvada, kad negalima nustatyti jokių ES teisės aktų pažeidimų.

Atsižvelgdama į nuo peticijos pateikimo praėjusį laiką ir į tai, kad institucijos ėmėsi veiksmų, 
Komisija taip pat nurodė, kad būtų naudinga iš peticijos pateikėjo gauti naujos informacijos, 
susijusios su leidžiama veikla, kaip reikalaujama Direktyvoje 2008/1/EB1 (TIPK direktyva), 
kad būtų galima nuspręsti, ar vis dar esama aplinkos apsaugos pažeidimų dėl triukšmo ir 
smarvės šalia įrenginių. Be to, peticijoje nebuvo pateikta aiškios informacijos apie tai, ar 
fabrikas atitinka Tarybos direktyvos 85/337/EEB2 su pakeitimais, padarytais direktyvomis 
97/11/EB3 ir 2003/35/EB4, (Poveikio aplinkai vertinimo direktyva), reikalavimus. Todėl 
ankstesniame atsakyme nurodyta, kad būtų naudinga iš peticijos pateikėjo gauti papildomos 
informacijos apie planavimo sutikimo procedūrą, įskaitant leidimo datą ir taikymo sritį, ir apie 
poreikį atlikti poveikio aplinkai vertinimą sprendimo priėmimo proceso metu. Peticijos 
pateikėjas jau pateikė su šiais klausimais susijusios papildomos informacijos. 

Komisija savo ruožtu gavo išsamesnės informacijos iš Škotijos aplinkos apsaugos agentūros 
(ŠAAA), kuri yra už šio fabriko teritoriją atsakinga kompetentinga institucija, ir toje 
informacijoje nurodoma, kad nuo leidimo išdavimo datos vieta buvo tikrinta daug kartų ir kad 
yra laikomasi leidimo sąlygų. Be to, ŠAAA pranešė, kad šiuo metu veiklos vykdytojams 
netaikomos jokios priverstinio vykdymo priemonės dėl įrenginių neatitikties.

Nuotekų valymo įrenginio vietos atžvilgiu, Komisija norėtų pabrėžti, kad TIPK direktyvoje 
nenurodytas mažiausias atstumas nuo tokių įrenginių iki visuomeninių pėsčiųjų takų ar 
privačių gyvenamųjų namų. Direktyva siekiama užkirsti kelią teršalų išmetimui iš tokių 
įrenginių arba sumažinti jų kiekį ir užtikrinti, kad būtų imamasi būtinų priemonių užkirsti 
kelią avarijoms ir apriboti jų padariniams.

Reglamente (EB) Nr. 1774/20025, nustatančiame sveikatos taisykles gyvūninės kilmės 
šalutiniams produktams, neskirtiems vartoti žmonėms, pateikti išsamesni reikalavimai 
nuotekoms iš tam tikrų įstaigų, įskaitant skerdyklas, kuriose tvarkomi šalutiniai gyvūninės 
kilmės produktai, tačiau, kaip ir TIPK direktyvoje, nėra jokių konkrečių reikalavimų, kur turi 
būti tokie nuotekų valymo įrenginiai. 

Kalbant apie poveikio aplinkai vertinimą, iš peticijos pateikėjo pateiktos papildomos 
informacijos Komisija negali nustatyti jokio ES teisės aktų pažeidimo. Todėl ankstesnės 
Komisijos pastabos šiuo klausimu lieka galioti.“ 

                                               
1 OL L 24, 2008 1 29, p. 8.
2 OL L 175, 1985 7 5, p. 40.
3 OL L 73 1997 3 14, p. 5.
4 OL L 156, 2003 6 25, p. 17.
5 OL L 273, 2003 10 10, p. 1.


