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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 0937/2008, ingediend door D.K (Britse nationaliteit), over 
vermoedelijke schending van de Europese milieuwetgeving als gevolg van de 
activiteiten van Grampian Country Pork Hall's Limited (GCP) in West 
Lothian (Schotland, Verenigd Koninkrijk)

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener maakt melding van vermoedelijke inbreuk op de Europese milieuwetgeving, in het 
bijzonder met betrekking tot grondwater- en luchtverontreiniging en geluidshinder, door 
Grampian Country Pork Hall's Limited (GCP). Volgens indiener voert dit bedrijf zijn 
activiteiten uit zonder IPPC-vergunning. Indiener verklaart dat inwoners van Broxburn (West 
Lothian, Schotland, Verenigd Koninkrijk) herhaaldelijk hebben geklaagd over de stank uit de 
afvoerleidingen die het water van de stroomafwaarts gelegen huizen verontreinigt, de 
geluidshinder, de luchtverontreiniging en de gevaren voor de volksgezondheid. Volgens 
indiener heeft geen van deze klachten tot concrete resultaten geleid.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 20 november 2008. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 192, lid 4 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 20 maart 2009.

De fabriek van Grampian Country Pork ligt in het centrum van Broxburn in West Lothian, 
Schotland. Het bedrijf houdt zich onder andere bezig met het slachten van varkens en het 
verwerken van het vlees met nevenactiviteiten zoals de voortdurende gekoelde distributie van 
producten en de verwerking van afval. De vestiging grenst aan drie zijden aan woonwijken 
die zich op minder dan 10 tot 30 meter van de installatie bevinden. Er zijn in het recente 
verleden al klachten geweest van buurtbewoners, in het bijzonder over het lawaai en de 
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geurhinder.

Indiener is bezorgd dat de activiteiten van Grampian Country Pork Ltd. een inbreuk vormen 
op de wetgeving inzake milieubescherming, mensenrechten, menselijke gezondheid en 
consumentenbescherming. Hierbij wordt zowel verwezen naar EU-wetgeving als naar 
nationale wetgeving. Het verzoekschrift bevat in het bijzonder aantijgingen over de 
afwezigheid van een milieuvergunning (voor de exploitatie) die verplicht is krachtens 
Richtlijn 2008/1/EG inzake geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging1 (de 
zogeheten IPPC-richtlijn) en over het ontbreken van een milieueffectbeoordeling van de 
activiteiten die vereist is in navolging van Richtlijn 85/337/EEG2 van de Raad betreffende de 
milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten, zoals gewijzigd bij 
Richtlijn 97/11/EG3 en Richtlijn 2003/35/EG4 (de zogeheten MER-richtlijn). 

Op het vlak van de bescherming van de volksgezondheid en de gezondheid van dieren wordt 
in het verzoekschrift verwezen naar Verordening (EG) nr. 1774/2002 tot vaststelling van 
gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke 
bijproducten5.

Opmerkingen van de Commissie inzake het verzoekschrift

Milieuwetgeving

De bovenvermelde activiteit valt onder punt 6.4. a) van bijlage I van de IPPC-richtlijn –
“abattoirs met een productiecapaciteit van meer dan 50 ton per dag geslachte dieren”. Volgens 
de IPPC-richtlijn moeten de installaties die binnen het toepassingsgebied van deze richtlijn 
vallen, geëxploiteerd worden overeenkomstig een vergunning waarin onder andere de 
emissiegrenswaarden staan die gebaseerd zijn op de beste beschikbare technieken (BBT) en 
die tot doel hebben de emissies en effecten op het milieu in zijn geheel te voorkomen, of 
wanneer dat niet mogelijk blijkt algemeen te beperken. De voorkoming of vermindering van 
emissies in de lucht, het water en de bodem moeten daarom aan bod komen in de 
milieuvergunningen die worden verleend in overeenstemming van de IPPC-richtlijn.

De Commissie heeft informatie over de installatie ingewonnen bij het Schotse 
milieubeschermingsbureau (SEPA), de bevoegde autoriteit voor deze vestiging. Er is 
gebleken dat toen het verzoekschrift werd ingediend (27 mei 2008), Grampian Country Pork 
Ltd niet over een vergunning van het SEPA beschikte. Er werd echter in september 2008 een 
vergunning verleend die in overeenstemming was met de in de IPPC-richtlijn genoemde 
vereisten. De tijdsspanne die is verstreken tussen het moment waarop de vergunning is 
aangevraagd en het moment waarop de betrokken installatie de vergunning heeft gekregen 
kan groot genoemd worden en op ten laatste 30 oktober 2007 moest de installatie (in dit geval 
was het een bestaande installatie in overeenstemming met de richtlijn) voorzien worden van 
een integrale vergunning voor de exploitatie. De lokale overheid van het gebied, de West 
Lothian Council, was eveneens betrokken bij het onderzoek naar het probleem van de 
                                               
1 PB L 24 van 29.1.2008, blz. 8.
2 PB L 175 van 5.7.1985, blz. 40.
3 PB L 073 van 14.3.1997, blz. 5.
4 PB L 156 van 25.6.2003, blz. 17. 
5 PB L 273 van 10.10.2003, blz. 1.
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verontreiniging.

Wat betreft de aantijgingen van indiener dat de mensenrechten zijn geschonden ten gevolge 
van het wonen naast een installatie die aanzienlijke geur- en geluidsoverlast veroorzaakt, is de 
Commissie van mening dat deze problemen opgelost dienen te worden door de nationale 
autoriteiten binnen het kader van de IPPC-vergunning. In artikel 2, lid 2, van Richtlijn 
2008/1/EG omvat de definitie van “verontreiniging” ook de inbreng van stoffen, trillingen, 
warmte of geluid in het milieu die onder andere de gezondheid van de mens kan aantasten, 
schade kan toebrengen aan materiële goederen of ander rechtmatig milieugebruik in de weg 
kan staan. De doelstelling van de richtlijn, die in artikel 1 wordt omschreven en verder wordt 
toegelicht in artikel 3, bestaat erin te garanderen dat de exploitatie van installaties kan 
plaatsvinden zonder al te veel verontreiniging te veroorzaken. Dit houdt in dat men grote 
geur- en geluidsoverlast moet voorkomen als die de plaatselijke bewoners verhindert te 
genieten van hun woning, hetzij omdat ze niet kunnen slapen door veel nachtelijke geluiden 
of trillingen, hetzij omdat sterke geuren hen beletten de ramen te openen of de tuin in te gaan. 

Gezien er zo veel tijd voorbij is gegaan tussen het moment waarop dit verzoekschrift werd 
ingediend en het moment waarop er maatregelen getroffen zijn door de uitbater om de 
installatie in overeenstemming te brengen met de vereisten vastgelegd in de IPPC-richtlijn, 
zou het nuttig zijn voor de Commissie indien indiener een actuele stand van zaken zou kunnen 
verschaffen over de situatie, met name of deze installatie na de toekenning van de IPPC-
vergunning nog steeds geur- en geluidshinder veroorzaakt.

Wat betreft de bezorgdheid van indiener over de afwezigheid van een 
milieueffectbeoordeling, dient er opgemerkt te worden dat installaties voor het slachten van 
dieren vermeld worden in de opsomming in bijlage II van de MER-richtlijn (punt 7.f). Bijlage 
II, lid 13, van diezelfde richtlijn vermeldt ook de verplichting om een milieueffectbeoordeling 
uit te voeren indien er sprake is van een wijziging of uitbreiding van projecten die vermeld 
worden in bijlage II als deze aanzienlijke nadelige gevolgen voor het milieu kunnen hebben. 
Voor zulke projecten moeten de lidstaten bepalen of het project al dan niet onderworpen 
wordt aan een milieueffectbeoordeling. Dit kan gebeuren door elk geval afzonderlijk te 
bestuderen of door criteria of drempelwaarden vast te leggen. Zo kan men bepalen wat al dan 
niet de vermoedelijke gevolgen voor het milieu zullen zijn, rekening houdend met de 
relevante selectiecriteria uit bijlage II van de richtlijn. In het huidige geval hebben de 
autoriteiten van het Verenigd Koninkrijk nu een vergunning uitgereikt op basis van een 
evaluatie van de belangrijkste gevolgen van het project, het een en ander in overeenstemming 
met de IPPC-richtlijn die tot doel heeft de volledige milieuprestatie van industriële installaties 
in kaart te brengen. De IPPC-richtlijn voorziet ook in de mogelijkheid van burgers om deel te 
nemen aan het besluitvormingsproces en hun recht om geïnformeerd te worden over de 
gevolgen van deze projecten. 

Volgens artikel 2 bis van de MER-richtlijn kunnen de lidstaten gebruikmaken van een 
enkelvoudige procedure om zowel te voldoen aan de voorschriften van de MER-richtlijn als 
aan die van de IPPC-richtlijnen. De Commissie begrijpt echter dat het evalueren van de 
noodzaak om al dan niet een milieueffectbeoordeling uit te voeren in het Verenigd Koninkrijk 
een aparte verplichting blijft voor de relevante planningsautoriteit. Uit de verschafte 
informatie is niet duidelijk af te leiden wanneer er een vergunning voor deze uitbreiding werd 
toegekend en of die toekenning vergezeld werd van een voldoende doordacht advies dat 
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aangaf dat er een milieueffectbeoordeling moest worden uitgevoerd, of aangaf waarom er in 
dit geval geen milieueffectbeoordeling nodig werd geacht. Het zou nuttig zijn indien indiener 
deze kwestie zou kunnen ophelderen door informatie te verschaffen over de 
toelatingsprocedure, zoals de datum waarop de vergunning werd uitgereikt en het 
toepassingsgebied ervan en indien hij kan aangeven of er tijdens het besluitvormingsproces 
door de lokale autoriteit melding is gemaakt van de noodzaak een milieueffectbeoordeling uit 
te voeren. 

Op basis van de huidige informatie en de officieel door de autoriteiten van het Verenigd 
Koninkrijk ingediende jaarlijkse beoordeling van de luchtkwaliteit, kan de Commissie geen 
inbreuk op de Europese wetgeving inzake luchtkwaliteit1 vaststellen. Het is relevant op te 
merken dat de geurhinder en de concentraties van ammoniak en methaan in de 
omgevingslucht die expliciet door indiener worden vermeld, niet onderworpen zijn aan de 
wetgeving van de EU.

In het verzoekschrift wordt ook bezorgdheid geuit over een mogelijke schending van de 
Europese wetgeving inzake “grondwater” en er wordt daarbij melding gemaakt van Richtlijn 
80/68/EEG betreffende de bescherming van het grondwater tegen verontreiniging veroorzaakt 
door de lozing van bepaalde gevaarlijke stoffen2. De kwesties die aangehaald worden hebben 
echter te maken met drinkwater, afvalwater, geurhinder, Richtlijn 2000/60/EG3 tot vaststelling 
van een kader  voor communautaire maatregelen betreffende het waterbeleid (de 
Kaderrichtlijn Water) en Richtlijn 91/271/EEG4 inzake de behandeling van stedelijk 
afvalwater. De informatie die wordt verschaft is erg algemeen (de waterwegen zijn oud, de 
autosnelweg ligt vlakbij de fabriek, er worden vrachtwagens gereinigd) en doet geen 
schending van communautaire wetgeving vermoeden. Zelfs indiener van het verzoekschrift 
erkent dat de autoriteiten van het Verenigd Koninkrijk de nodige maatregelen hebben 
getroffen om vervuiling van het w a t e r  te vermijden (het intrekken van de 
vergunningaanvraag, het schoonmaken van de afvoer, het voorzien van afvoerdeksels met 
dubbele afsluiting). Gezien de maatregelen die de autoriteiten van het Verenigd Koninkrijk in 
dit opzicht hebben ondernomen, heeft de Commissie meer precieze informatie nodig over de 
specifieke problemen die zich blijven voordoen, om zo beter te kunnen oordelen of er nog 
verder onderzoek vereist is.

Menselijke gezondheid en consumentenbescherming

Wat de gevaren voor de volksgezondheid en de gezondheid van dieren betreft, verschaft 
Verordening (EG) nr. 1774/2002 tot vaststelling van gezondheidsvoorschriften inzake niet 
voor menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten5 (de Verordening dierlijke 
bijproducten) een alomvattend kader voor de verzameling, verwerking en verwijdering van 
alle materialen van dierlijke oorsprong die niet voor menselijke consumptie bestemd zijn. De 
verordening voorziet voor het hanteren van zulke materialen in regels die van toepassing zijn 
op een brede waaier van activiteiten zoals het slachten van vee en het verwerken van vlees 
voor menselijke consumptie. De verordening heeft als doelstelling te voorkomen dat er 
                                               
1 PB L 152 van 11.6.2008, blz.1.
2 PB L 20 van 26.1.1980, blz.43.
3 PB L 327 van 22.12.2000, blz.1.
4 PB L 135 van 30.5.1991, blz. 40.
5 PB L 273 van 10.10.2002, blz.1
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risico’s ontstaan doordat zulke materialen in de voedselketen of voederketen terechtkomen. 

Wat betreft de Verordening dierlijke bijproducten waarvan melding wordt gemaakt in het 
verzoekschrift, zijn er geen specifieke beschuldigingen die kunnen wijzen op mogelijke 
tekortkomingen en in het verzoekschrift wordt geen bewijs geleverd van de niet-naleving van 
de bepalingen van deze wetgeving.

Conclusies

Het is moeilijk voor de Commissie om op basis van de beschikbare informatie te besluiten of 
de bepalingen van de communautaire milieuwetgeving al dan niet zijn geschonden, vooral 
gezien de tijd die is verstreken en de gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden nadat het 
verzoekschrift werd ingediend. Ondertussen zijn er namelijk wijzigingen aangebracht aan de 
werking van de installatie en is er een IPPC-vergunning verleend. De Commissie is echter 
bereid om dit verzoekschrift opnieuw te bekijken als er nieuwe informatie wordt verschaft 
door indiener, in het bijzonder over geur- en geluidshinder die ook nog na het uitreiken van de 
IPPC-vergunning door het bedrijf wordt veroorzaakt en indien er verduidelijkt wordt of er bij 
de beoordeling van de vergunningaanvraag voor de uitbreiding van het bedrijf rekening is 
gehouden met de noodzaak van een milieueffectbeoordeling. 

4. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 25 maart 2010.

In de vorige mededeling van de Commissie (maart 2009) over dit verzoekschrift werd 
geconcludeerd dat er geen schending van EU-wetgeving kon worden gevonden. 

Gezien de tijd die sinds indiening van het verzoekschrift en de acties van de autoriteiten was 
verstreken, had de Commissie indiener verzocht actuele informatie te verschaffen inzake de 
vergunningverlening in het licht van Richtlijn 2008/1/EG1 (de IPPC-richtlijn) aangezien dit 
van nut zou zijn om te kunnen beoordelen of er nog steeds sprake was van milieuhinder 
vanwege geur- en geluidsoverlast in de buurt van de installatie. Voorts verschafte het 
verzoekschrift geen duidelijke informatie over de vraag of de fabriek al dan niet voldeed aan 
de eisen van Richtlijn 85/337/EEG2 van de Raad, als gewijzigd door Richtlijn 97/11/EG3 en 
2003/35/EG4 (de richtlijn betreffende milieueffectbeoordeling). In de vorige mededeling werd 
indiener daarom verzocht aanvullende informatie te verschaffen over de toelatingsprocedure,
met inbegrip van de datum waarom de vergunning werd uitgereikt en het toepassingsgebied 
ervan, en de noodzaak van uitvoering van een milieueffectbeoordeling in het 
besluitvormingsproces. Indiener heeft over deze zaken inmiddels aanvullende informatie 
toegezonden. 

De Commissie heeft verder informatie ontvangen van het Schotse milieubeschermingsbureau 
(SEPA), de bevoegde autoriteit voor deze vestiging. Hieruit blijkt dat de vestiging sinds de 
vergunning verleend werd, aan diverse inspecties is onderworpen en dat is voldaan aan de 

                                               
1 PB L 24 van 29.1.2008, blz. 8
2 PB L 175 van 5.7.1985, blz. 40
3 PB L 73 van 14.3.1997, blz. 5
4 PB L 156 van 25.6.2003, blz. 17
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vergunningsvoorwaarden. Het SEPA meldde verder dat geen lopende 
handhavingsmaatregelen gaande zijn tegen de exploitanten van de installatie wegens niet-
naleving.

Wat de locatie van de installatie voor afvalwaterbehandeling betreft, zou de Commissie willen 
benadrukken dat de IPPC-richtlijn geen minimumafstanden opgeeft voor dergelijke 
installaties van openbare wegen of woonhuizen. De richtlijn heeft als doel de emissies van 
dergelijke installaties te voorkomen dan wel in te perken en ervoor te zorgen dat de nodige 
maatregelen worden getroffen om ongevallen te voorkomen en de gevolgen daarvan te 
beperken.

Verordening 1774/20021 tot vaststelling van gezondheidsvoorschriften inzake niet voor 
menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten worden aanvullende voorschriften 
gegeven voor afvalwater van bepaalde bedrijven, waaronder slachthuizen, die dierlijke 
bijproducten verwerken, maar net als in de IPPC-richtlijn worden er geen specifieke eisen 
gesteld aan de ligging van dergelijke installaties voor afvalwaterbehandeling.

Met betrekking tot de milieueffectbeoordeling kan de Commissie op grond van de door 
indiener verstrekte aanvullende informatie geen schending van EU-wetgeving vaststellen. De 
eerdere opmerkingen van de Commissie dienaangaande blijven derhalve onverlet.

                                               
1 PB L 273 van 10.10.2003, blz.1.


