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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0937/2008, którą złożył D.K. (Wielka Brytania) w sprawie rzekomych 
naruszeń prawodawstwa UE w dziedzinie ochrony środowiska naturalnego
w wyniku działalności Grampian Country Pork Hall’s Limited (GCP)
w West Lothian (Szkocja, Wielka Brytania)

1. Streszczenie petycji

Składający petycję potępia rzekome łamanie prawodawstwa WE w dziedzinie ochrony 
środowiska naturalnego, a w szczególności przepisów dotyczących wód gruntowych, hałasu
i zanieczyszczenia powietrza, przez Grampian Country Pork Hall’s Limited (GCP). Według 
składającego petycję przedsiębiorstwo to prowadzi działalność bez zezwolenia dotyczącego 
zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli. Składający petycję wyjaśnia, że mieszkańcy 
Broxburn (West Lothian, Szkocja, Wielka Brytania) wielokrotnie składali skargi na smród 
wydobywający się z rur kanalizacyjnych i zanieczyszczający wodę w domach położonych
w dół rzeki od fabryki, na uciążliwy hałas, zanieczyszczenie powietrza i zagrożeń dla zdrowia 
publicznego. Według składającego petycję żadna z tych skarg nie przyniosła konkretnych 
rezultatów.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 20 listopada 2008 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 20 marca 2009 r.

Fabryka Grampian Country Pork mieści się w centrum Broxburn w West Lothian w Szkocji. 
Jej działalność obejmuje ubój świń i przetwarzanie mięsa wraz z powiązanymi czynnościami,
w tym całodobową dystrybucję zamrożonych produktów oraz oczyszczanie ścieków. Teren
z trzech stron otoczony jest przez osiedla, które położone są w odległości 10–30 m 
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od instalacji. Ostatnio osoby zamieszkałe w sąsiedztwie skarżyły się w szczególności 
na związany z działalnością zakładu hałas i nieprzyjemny zapach. 

Składający petycję wyraża obawy, iż działalność Grampian Country Pork Ltd. jest niezgodna
z prawem dotyczącym ochrony środowiska, praw człowieka i zdrowia ludzkiego, a także 
ochrony konsumenta. Petycja zawiera odniesienia zarówno do prawodawstwa UE, jak
i ustawodawstwa krajowego. Składający petycję sprzeciwia się przede wszystkim temu, że nie 
wydano pozwolenia środowiskowego (na eksploatację) zgodnie z wymogami dyrektywy 
2008/1/WE dotyczącej zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli1

(dyrektywa IPPC), oraz że nie przeprowadzono oceny oddziaływania na środowisko 
przedmiotowej działalności, jak stanowi dyrektywa Rady 85/337/EWG2 w sprawie oceny 
skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko 
naturalne, zmieniona dyrektywą 97/11/WE 3 i dyrektywą 2003/35/WE 4 (tak zwana dyrektywa 
OOŚ). 

W kwestii ochrony zdrowia publicznego i zdrowia zwierząt w petycji poczyniono odniesienie 
do rozporządzenia (WE) nr 1774/2002 ustanawiającego przepisy sanitarne dotyczące 
produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi5. 

Uwagi Komisji dotyczące petycji

Prawo dotyczące środowiska

Omawiana działalność wchodzi w zakres punktu 6.4 lit. a) załącznika I do dyrektywy IPPC –
„Rzeźnie, w których produkcja tusz przekracza 50 ton dziennie”. Dyrektywa IPPC wymaga, 
by instalacje wchodzące w jej zakres działały w oparciu o najlepsze dostępne techniki (BAT) 
zgodnie z pozwoleniami uwzględniającymi wartości graniczne emisji ustalone w celu 
zapobiegania, a tam, gdzie nie jest to wykonalne, ogólnego ograniczania emisji i wpływu 
na środowisko jako całość. A zatem kwestia zapobiegania czy ograniczania emisji 
do powietrza, wody i gleby powinna być uwzględniana w pozwoleniach środowiskowych 
wydawanych zgodnie z dyrektywą IPPC.

Komisja uzyskała informacje na temat wspomnianej instalacji od Szkockiej Agencji Ochrony 
Środowiska (SEPA), która jest właściwym organem na tym obszarze. Ustalono, że w czasie 
wypełnienia petycji (27 maja 2008 r.) fabryka Grampian Country Pork Ltd. nie posiadała 
żadnego pozwolenia SEPA. Jednak pozwolenie takie wydano we wrześniu 2008 r. zgodnie
z wymogami określonymi w dyrektywie IPPC. Czas, jaki upłynął od dnia złożenia wniosku
o pozwolenie dla instalacji do jego wydania można uznać za długi, a zakład (w tym 
przypadku fabryka istniejąca zgodnie z przedmiotową dyrektywą) powinien był zacząć 
działać w oparciu o zintegrowane pozwolenie najpóźniej do dnia 30 października 2007 r.
Miejscowe władze samorządowe (Rada West Lothian) również włączyły się w dochodzenie 
dotyczące problemu zanieczyszczania. 

                                               
1 Dz.U. L 24 z 29.1.2008, s. 8.
2 Dz.U. L 175 z 5.7.1985, s. 40.
3 Dz.U. L 73 z 14.3..1997, s. 5.
4 Dz.U. L 156 z 25.6.2003, s. 17. 
5 Dz.U. L 273 z 10.10.2003, s.1.
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W odniesieniu do zarzutów składającego petycję, zgodnie z którymi fakt zamieszkiwania
w sąsiedztwie instalacji odpowiedzialnej za emitowanie intensywnego nieprzyjemnego 
zapachu oraz za uciążliwy hałas zagrażają jego prawom człowieka, Komisja uważa, 
że problemy te powinny rozwiązywać władze krajowe w zakresie przewidzianym
w pozwoleniu IPPC. Art. 2 ust. 2 dyrektywy 2008/1/WE definiuje „zanieczyszczenie” jako 
wprowadzenie substancji, wibracji, ciepła lub hałasu do środowiska, które może zagrażać 
między innymi zdrowiu ludzi lub przejawić się w postaci osłabienia walorów lub kolizji
z innymi uzasadnionymi sposobami korzystania ze środowiska. Zgodnie z tym, co określono
w art. 1 i dalej wyjaśniono w art. 3, celem dyrektywy jest zapewnienie, by instalacje działały
w sposób niepowodujący znaczących zanieczyszczeń. Wiąże się to z zapobieganiem 
uciążliwemu przykremu zapachowi lub hałasowi, który przeszkadza lokalnym mieszkańcom
w użytkowaniu ich domów, czy to poprzez pozbawianie ich snu na skutek znacznego hałasu
i wibracji w nocy, czy to uciążliwego nieprzyjemnego zapachu uniemożliwiającego 
im otwieranie okien czy przebywanie w ogrodzie.

Biorąc pod uwagę czas, jaki upłynął od złożenia tej petycji oraz działania, jakie prowadzący 
podjął w celu dostosowania instalacji do wymogów dyrektywy IPPC, ułatwiłoby to pracę 
Komisji, gdyby składający petycję mógł przekazać jakieś aktualne dane na temat obecnego 
stanu rzeczy, a w szczególności poinformować, czy po wydaniu pozwolenia IPPC problem 
emitowania nieprzyjemnego zapachu i hałasu nadal występuje.

W odniesieniu do zastrzeżeń składającego petycję dotyczących braku oceny oddziaływania 
na środowisko należy zauważyć, że urządzenia do uboju zwierząt figurują wśród tych 
wymienionych w załączniku II do dyrektywy OOŚ (punkt 7 lit. f)). Załącznik II ust. 13 
do dyrektywy również wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania w przypadku 
wszelkich zmian czy rozbudowy przedsięwzięć wymienionych w załączniku II, które mogą 
mieć znaczący niekorzystny wpływ na środowisko naturalne. W odniesieniu do takich 
przedsięwzięć państwa członkowskie, w oparciu o analizę poszczególnych przypadków bądź 
progi czy kryteria, stwierdzają, czy dane przedsięwzięcie powinno być przedmiotem oceny 
oddziaływania na środowisko ze względu na jego możliwe znaczące skutki 
przy uwzględnieniu (lub nie) właściwych kryteriów wyboru określonych w załączniku III 
do dyrektywy. W niniejszej sprawie władze Wielkiej Brytanii wydały pozwolenie 
na podstawie oceny zasadniczych skutków przedsięwzięcia przeprowadzonej zgodnie
z dyrektywą IPPC. Jej celem jest uwzględnienie wpływu instalacji przemysłowej na całe 
środowisko. Dyrektywa IPPC także przewiduje udział społeczeństwa w procesie 
podejmowania decyzji i prawo do bycia informowanym o oddziaływaniu przedsięwzięć.

Zgodnie z art. 2a dyrektywy OOŚ państwa członkowskie mogą zastosować jedną procedurę
w celu spełnienia wymogów zarówno dyrektywy OOŚ, jak i IPPC. Jednak Komisja rozumie, 
że w Wielkiej Brytanii obowiązek stwierdzenia potrzeby przeprowadzenia oceny 
oddziaływania na środowisko spoczywa wyłącznie na właściwym organie planistycznym.
Z przekazanych informacji nie wynika jasno, kiedy wydano pozwolenie na budowę dotyczące 
poszerzenia działalności, i czy załączono do niego odpowiednio uzasadnioną opinię 
przeglądową wskazującą, dlaczego w tym przypadku oceny oddziaływania na środowisko 
nie uznano za niezbędną, bądź czy jej przeprowadzenie było wymagane. Byłoby pomocne, 
gdyby składający petycję wyjaśnił tę kwestię, przekazując dane na temat procedury udzielania 
pozwolenia na budowę obejmujące datę jego wydania oraz zakres i przesłanki do rozpatrzenia 
konieczności uwzględnienia oceny oddziaływania na środowisko przez lokalny organ 
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planistyczny w procesie podejmowania decyzji, o ile takowe występują.

Na podstawie dostępnych obecnie informacji i oficjalnie złożonej przez władze brytyjskie 
rocznej oceny jakości powietrza Komisja nie może stwierdzić żadnego naruszenia prawa 
unijnego dotyczącego jakości otaczającego powietrza1. Należy zauważyć, że ani poruszana 
przez składającego petycję kwestia nieprzyjemnego zapachu, ani stężeń amoniaku i metanu
w otaczającym powietrzu, nie jest regulowana przez prawodawstwo UE.

W petycji wyrażono też obawy w związku z możliwym naruszeniem unijnego prawodawstwa
w sprawie „wód gruntowych” i wymienia się dyrektywę 80/68/EWG w sprawie ochrony wód 
gruntowych p r z e d  zanieczyszczeniem spowodowanym przez niektóre substancje 
niebezpieczne.2 Jednak poruszone kwestie odnoszą się do wody pitnej, ścieków
i nieprzyjemnego zapachu oraz do dyrektywy 2000/60/WE3 ustanawiającej ramy 
wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej (ramowa dyrektywa wodna), jak 
również dyrektywy 91/271/EWG4 dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych. 
Przekazane informacje są bardzo ogólne (drogi wodne są stare; w pobliżu zakładu przebiega 
autostrada; myje się ciężarówki). Nie ma podstaw dla podejrzenia, iż doszło do naruszenia 
prawa wspólnotowego. Nawet autor petycji przyznaje, że władze Wielkiej Brytanii podjęły 
niezbędne kroki w celu uniknięcia zanieczyszczenia wód (wycofanie wniosku dotyczącego 
budowy, oczyszczenie odpływów; wyposażenie ich w podwójnie zaplombowane pokrywy). 
Mając na uwadze działania władz Wielkiej Brytanii w tym zakresie, Komisja będzie musiała 
otrzymać bardziej konkretne informacje dotyczące istniejących problemów szczegółowych, 
aby trafnie ocenić, czy wymagają one przeprowadzenia dalszego dochodzenia.

Zdrowie ludzkie i ochrona konsumenta

W odniesieniu do zagrożeń dla zdrowia publicznego i zdrowia zwierząt rozporządzenie
nr 1774/2002 ustanawiające przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia 
zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi5 (rozporządzenie w sprawie 
produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego) ustanawia wszechstronne ramy 
dla gromadzenia, wykorzystywania i usuwania wszystkich produktów pochodzenia 
zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi. Przedmiotowy akt prawny określa 
zasady obchodzenia się z takimi materiałami, które mają zastosowanie w przypadku licznych 
rodzajów działalności, w tym w odniesieniu do uboju zwierząt hodowlanych i przetwarzania 
mięsa przeznaczonego do spożycia przez ludzi. Celem rozporządzenia jest zapobieganie 
przenoszenia zagrożeń z takich produktów do żywności i łańcucha pokarmowego.

Jeżeli chodzi o rozporządzenie w sprawie produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, 
do którego odniesiono się w petycji, to przy braku konkretnych zarzutów wskazujących 
na ewentualne niedociągnięcia nie zawiera ona dowodu ewentualnego nieprzestrzegania 
przepisów tego aktu prawnego.

                                               
1 Dz.U. L 152 z 11.6.2008, s.1.
2 Dz.U. L 20 z 26.1.1980, s.43.
3 Dz.U. L 327 z 22.12.2000, s.1.
4 Dz.U. L 135 z 30.5.1991, s. 40.
5 Dz.U. L 273 z 10.10.2002, s.1.
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Wnioski

Na podstawie dostępnych informacji Komisji trudno jest stwierdzić, czy doszło do naruszenia 
przepisów prawa wspólnotowego w dziedzinie środowiska, w szczególności uwzględniając 
ramy czasowe i wydarzenia, jakie miały miejsce od chwili złożenia petycji. Wprowadzono 
pewne zmiany w funkcjonowaniu instalacji, wydane też zostało pozwolenie IPPC. Komisja 
jest jednak gotowa dokonać ponownej oceny petycji na podstawie aktualnych informacji 
przekazanych przez składającego petycję, przede wszystkim na temat emitowanego przez 
zakład nieprzyjemnego zapachu i zakłóceń powodowanych hałasem od czasu wydania 
pozwolenia IPPC, a także wyjaśnień dotyczących konieczności uwzględnienia oceny 
oddziaływania na środowisko w ramach ewaluacji wniosku o wydanie pozwolenia 
na rozbudowę przedmiotowej fabryki.

4. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 25 marca 2010 r.

W poprzednim komunikacie Komisji (marzec 2009 r.) dotyczącym przedmiotowej petycji 
stwierdzono, że prawodawstwo UE nie zostało w żaden sposób naruszone. 

Mając na uwadze czas, jaki upłynął od złożenia przedmiotowej petycji, a także to, że władze 
podjęły działania, Komisja zaznaczyła też, że przekazanie przez składającego petycję 
aktualnych informacji na temat działań związanych z wydawaniem pozwolenia na mocy 
dyrektywy 2008/1/WE1 (dyrektywa IPPC) byłoby pomocne w kontekście dokonywania 
oceny, czy uciążliwości środowiskowe powodowane hałasem i nieprzyjemnym zapachem 
nadal występują w pobliżu przedmiotowej instalacji. Ponadto w petycji nie przekazano 
jasnych informacji na temat zgodności fabryki z wymogami dyrektywy Rady 85/337/EWG2, 
zmienionej dyrektywami 97/11/WE3 i 2003/35/WE4 (dyrektywa w sprawie oceny 
oddziaływania na środowisko). A zatem w poprzednim komunikacie zaznaczono, że pomocne 
byłoby przekazanie przez składającego petycję dodatkowych informacji dotyczących 
procedury wydawania pozwolenia na budowę, w tym terminu pozwolenia i jego zakresu,
a także konieczności dokonania oceny oddziaływania na środowisko w ramach procesu 
podejmowania decyzji. Od tamtej pory składający petycję przekazał informacje dodatkowe na 
temat tych kwestii. 

Ze swej strony Komisja uzyskała dalsze informacje od Szkockiej Agencji Ochrony 
Środowiska (SEPA), właściwego organu na tym obszarze, która zaznacza, że od momentu 
wydania pozwolenia zakład był wielokrotnie kontrolowany, a warunki pozwolenia są 
spełniane. Ponadto SEPA przekazała, że przeciwko prowadzącym instalację nie prowadzi się 
żadnych działań wykonawczych w związku z niezgodnością.

W odniesieniu do położenia oczyszczalni ścieków Komisja chciałaby podkreślić, że
w dyrektywie IPPC nie określa się minimalnych odległości między takimi zakładami
a drogami publicznymi czy domami prywatnymi. Przedmiotowa dyrektywa ma na celu 
zapobieganie i redukcję emisji z takich zakładów oraz zapewnianie podejmowania środków 
koniecznych do zapobiegania awariom i ograniczenia ich konsekwencji.
                                               
1 Dz.U. L 24 z 29.1.2008, s. 8.
2 Dz.U. L 175 z 5.7.1985, s. 40.
3 Dz.U. L 73 z 14.3.1997, s. 5.
4 Dz.U. L 156 z 25.6.2003, s. 17.
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Rozporządzenie nr 1774/20021 ustanawiające przepisy sanitarne dotyczące produktów 
ubocznych pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi zawiera 
kolejne wymogi dotyczące ścieków pochodzących z niektórych przedsiębiorstw, w tym 
ubojni, w których przeładowuje się produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego, jednak –
podobnie jak dyrektywa IPPC – nie zawiera żadnych konkretnych wymogów co do lokalizacji 
oczyszczalni ścieków.

Jeśli chodzi o ocenę oddziaływania na środowisko, dodatkowe informacje przekazane przez 
składającego petycję nie umożliwiają Komisji stwierdzenia żadnego naruszenia 
prawodawstwa UE. A zatem wcześniejsze uwagi Komisji na ten temat pozostają w mocy.

                                               
1 Dz.U. L 273 z 10.10.2003, s.1.


