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Ref.: Petiția nr. 0937/2008, adresată de D.K, de cetățenie britanică, privind 
presupusele încălcări ale legislației comunitare de mediu ca rezultat al 
activității întreprinderii Grampian Country Pork Hall's Limited (GCP), din 
West Lothian (Scoția, Regatul Unit)

1. Rezumatul petiției

Petiționarul denunță presupuse încălcări ale legislației comunitare de mediu, în special 
prevederile privind apele subterane, poluarea fonică și atmosferică, de către întreprinderea 
Grampian Country Pork Hall's Limited (GCP). Potrivit petiționarului, întreprinderea își 
desfășoară activitatea fără a deține o autorizație de prevenire și control a poluării. Petiționarul 
menționează că locuitorii din Broxburn (West Lothian, Scoția, Regatul Unit) s-au plâns în 
repetate rânduri cu privire la mirosul urât care emană din canalele de scurgere și la poluarea 
apei locuințelor situate în aval de fabrică, neplăcerea fonică, poluare atmosferică și 
primejduirea sănătății publice. Potrivit petiționarului, niciuna dintre plângeri nu a avut 
rezultate concrete.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 20 noiembrie 2008. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 20 martie 2009

Fabrica Grampian Country Pork se află în centrul localității Broxburn, în West Lothian, 
Scoția. Activitatea presupune sacrificarea porcilor și procesarea cărnii împreună cu activități 
asociate, implicând distribuția 24 de ore din 24 de produse refrigerate și tratarea apelor 
reziduale. Amplasamentul este înconjurat pe trei laturi de zone rezidențiale care se află la 10-
30 m de instalație. Amplasamentul a primit o serie de plângeri recente din partea rezidenților 
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vecini, în special în legătură cu zgomotul și mirosul urât. 

Petiționarul își exprimă îngrijorarea în legătură cu activitățile companiei Grampian Country 
Pork Ltd., care nu sunt în conformitate cu legislația privind protecția mediului, drepturile 
omului și sănătatea oamenilor și protecția consumatorului. Se face referire atât la legislația 
UE, cât și la legislația națională. Petiția face în special afirmații nedovedite, conform cărora 
nu ar fi fost emis permisul de mediu (pentru funcționare), după cum se solicită prin Directiva 
2008/1/CE privind prevenirea și controlul integrat al poluării1 (Directiva PCIP) și că nu ar fi 
fost efectuată nicio evaluare a impactului asupra mediului pentru activități, după cum cere 
Directiva 85/337/CEE a Consiliului2 privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și 
private asupra mediului, astfel cum a fost modificată prin Directiva 97/11/CE 3 și Directiva 
2003/35/CE 4 (așa-zisa Directivă EIM). 

În domeniul protecției sănătății publice și a sănătății animalelor, petiția face referire la 
Regulamentul (CE) nr. 1774/2002 privind subprodusele de origine animală care nu sunt 
destinate consumului uman5. 

Comentariile Comisiei referitoare la petiție

Legislația de mediu

Activitatea de mai sus se clasifică în temeiul punctului 6.4 litera (a) din anexa I la Directiva 
PCIP – „Abatoare cu o capacitate de producție de carcase de peste 50 de tone pe zi”. Directiva 
PCIP impune instalațiilor care intră în domeniul său de aplicare să funcționeze în conformitate 
cu permisele, incluzând valorile limită ale emisiilor bazate pe cele mai performante tehnici 
disponibile, proiectate să prevină și, în măsura posibilului, să reducă, în general, emisiile și 
impactul asupra mediului în ansamblu. De aceea, prevenirea sau reducerea emisiilor în aer, 
apă sau sol ar trebui să fie tratate în permisele ecologice emise în conformitate cu Directiva
PCIP. 

Comisia a obținut informații despre instalație de la Agenția scoțiană de protecție a mediului 
(SEPA), care este autoritatea competentă pentru acest amplasament. S-a descoperit că, în 
momentul depunerii petiției (27 mai 2008), SEPA nu emisese niciun permis pentru compania 
Grampian Country Pork Ltd. Cu toate acestea, în septembrie 2008, a fost emis un permis 
conform cerințelor formulate de Directiva PCIP. Perioada de timp de la data solicitării unui 
permis și până la acordarea permisului pentru instalația în cauză poate fi considerată drept 
lungă, iar instalația (în cazul în care exista o instalație în conformitate cu directiva) trebuia să 
funcționeze începând cu cel târziu 30 octombrie 2007, conform unui permis integrat. 
Autoritatea locală din zonă, consiliul local West Lothian, a fost, de asemenea, implicată în 
investigarea problemei de poluare. 

Referitor la afirmațiile nedovedite făcute de petiționar, conform cărora drepturile lor au fost 
afectate negativ prin faptul că locuiesc aproape de instalația responsabilă pentru neplăcerile 
                                               
1 JO L 24, 29.1.2008, p. 8.
2 JO L 175, 5.7.1985, p. 40.
3 JO L073, 14.3.1997, p. 5.
4 JO L 156, 25.6.2003, p. 17. 
5 JO L 273, 10.10.2003, p.1.
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cauzate de mirosul urât și zgomot, Comisia este de părere că aceste probleme trebuie 
rezolvate de autoritățile naționale în cadrul mandatului permisului PCIP. Articolul 2 alineatul 
(2) din Directiva 2008/1/CE definește „poluarea” ca fiind introducerea de substanțe, vibrații, 
căldură sau zgomot în mediu, care pot avea, printre altele, efect nociv asupra sănătății umane 
sau pot altera sau afecta agrementul sau alte utilizări legitime ale mediului. Scopul directivei, 
prevăzut la articolul 1 și explicat mai pe larg la articolul 3, este acela de a asigura că 
instalațiile funcționează în așa fel încât nu este cauzată o poluare semnificativă. Acesta 
include prevenirea neplăcerilor cauzate de mirosul și zgomotul considerabile, care îi 
împiedică pe rezidenții locali să se bucure de locuințele lor, fie prin privare de somn cauzată 
de zgomotul sau vibrațiile considerabile de pe timp de noapte, fie prin împiedicarea acestora 
să deschidă ferestrele sau să iasă în grădină din cauza mirosurilor grele. 

Ținând cont de timpul care a trecut de la depunerea acestei petiții și până când operatorul a 
luat măsuri pentru a pune instalația la punct, în conformitate cu cerințele Directivei PCIP, ar fi 
de mare folos pentru Comisie dacă petiționarul ar putea furniza informații actualizate privind 
stadiul situației, în mod deosebit dacă neplăcerile reprezentate de mirosurile grele și zgomot 
mai sunt încă o problemă cauzată de această instalație de când a fost acordat permisul PCIP. 

În ceea ce privește îngrijorarea petiționarului privind lipsa unei evaluări a impactului asupra 
mediului, trebuie remarcat faptul că instalațiile pentru sacrificarea animalelor se află printre 
cele listate în anexa II la Directiva EIM (punctul 7.f). Anexa II, paragraful 13 la respectiva
directivă impune, de asemenea, efectuarea unei evaluări a impactului, unde sunt propuse 
schimbări sau extinderi ale proiectelor listate în anexa II, care ar putea avea efecte importante 
asupra mediului. Pentru astfel de proiecte, statele membre trebuie să stabilească fie printr-o 
examinare de la caz la caz, fie conform unor criterii limită, dacă proiectul va fi subiectul unei 
evaluări a impactului asupra mediului din cauza posibilelor sale efecte semnificative asupra 
mediului, ținând cont de criteriile relevante de selecționare stabilite în anexa II la directiva 
menționată anterior. În cazul de față, autoritățile din Marea Britanie au emis acum un permis 
bazat pe efectelor majore ale proiectului în conformitate cu Directiva PCIP, care are drept 
scop să țină cont de întreaga performanță de mediu a unei instalații industriale. Directiva PCIP 
stipulează, de asemenea, participarea publicului la procesul de luare a deciziilor și drepturile 
sale de a fi informat în legătură cu impactul proiectelor.

În conformitate cu articolul 2a din Directiva EIM, statele membre pot stipula să fie nevoie ca 
doar o singură procedură să îndeplinească cerințele stabilite atât de Directiva EIM, cât și de 
Directiva PCIP. Cu toate acestea, Comisia conștientizează că, în Marea Britanie, analizarea 
necesității unei evaluări a impactului asupra mediului rămâne o obligație separată a autorității 
relevante de proiectare. Din informațiile furnizate nu reiese clar când a fost acordată 
autorizația de proiectare pentru această extindere și dacă aceasta a fost însoțită fie de o părere 
examinatoare relevantă motivată, care să indice de ce evaluarea impactului asupra mediului 
nu a fost considerată necesară în acest caz, sau dacă a fost solicitată efectuarea unei evaluări a 
impactului asupra mediului. Ar fi de ajutor dacă petiționarul ar putea clarifica această situație, 
prin furnizarea de informații privind procedura de aprobare a proiectării, care să includă data 
autorizării și domeniul său de aplicare și indicarea aprecierii, dacă există vreuna, a necesității 
unei evaluări a impactului asupra mediului din partea autorităților locale de proiectare în acest 
proces de luare a deciziilor. 

Pe baza informațiilor disponibile la ora actuală și a prezentării oficiale din partea autorităților 
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din Marea Britanie a evaluării anuale a calității aerului, Comisia nu poate identifica niciun fel 
de încălcare a legislației UE a calității aerului ambiental1. Este relevant de observat că 
mirosul, precum și concentrațiile de amoniac și metan din aerul ambiental, menționate explicit
de petiționar, nu sunt reglementate de legislația UE.

Petiția manifestă, de asemenea, preocupări față de o posibilă încălcare a legislației UE privind 
„apa subterană” și este menționată Directiva 80/68/CEE privind protecția apelor subterane 
împotriva poluării cauzate de anumite substanțe periculoase2. Cu toate acestea, problemele 
menționate sunt legate de apa potabilă, de cea reziduală și de miros și de Directiva 
2000/60/CE3 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei (directiva-
cadru privind apa), precum și de Directiva 91/271/CEE4 privind tratarea apelor urbane 
reziduale. Informațiile puse la dispoziție sunt foarte generale (căile navigabile sunt vechi; 
autostrada este aproape de fabrică; în zonă se spală camioanele) și nu furnizează motive 
pentru a suspecta niciun fel de încălcare a legislației comunitare. Chiar și autorul petiției 
recunoaște că autoritățile din Marea Britanie au luat măsurile necesare pentru a evita poluarea 
apelor (retragerea cererii de proiectare, curățarea canalelor de scurgere; furnizarea de capace 
de canalizare dublu sigilate). Ținând cont de măsurile luate de Marea Britanie în acest sens, 
Comisia ar avea nevoie să primească informații mai precise privind problemele specifice care 
rămân pentru a evalua mai bine dacă trebuie investigate în continuare.

Sănătatea umană și protecția consumatorului

În ceea ce privește riscurile pentru sănătatea publică și a animalelor, Regulamentul 1774/2002 
de stabilire a normelor sanitare privind subprodusele de origine animală care nu sunt destinate 
consumului uman5 (Regulamentul privind subprodusele de origine animală) prevede un cadru 
cuprinzător pentru colectarea, utilizarea și îndepărtarea tuturor materialelor de origine animală 
care nu sunt destinate consumului uman. Regulamentul stabilește reguli pentru tratarea unor 
astfel de materiale, care se aplică unei serii vaste de activități, inclusiv sacrificării animalelor 
părăsite și procesării cărnii pentru consumul uman. Obiectivul regulamentului este de a 
preveni introducerea de riscuri de la astfel de materiale în alimente sau în lanțul alimentar.

Referitor la Regulamentul privind subprodusele de origine animală la care face referire petiția, 
în absența unor afirmații nedovedite specifice, care să sublinieze posibilele lipsuri, petiția nu 
furnizează dovezi ale unei posibile încălcări ale prevederilor legislației respective.

Concluzii 

Sprijinindu-se pe informațiile avute la dispoziție, Comisia întâmpină dificultăți în a decide
dacă prevederile legii comunitare de mediu au fost încălcate sau nu, în special ținând cont de 
timpul și evenimentele care au intervenit de la depunerea petiției, iar în această perioadă de 
timp funcționarea instalației a suferit modficări și a fost emis un permis PCIP. Cu toate 
acestea, pe baza unor informații actualizate furnizate de petiționar, Comisia este dispusă să 
                                               
1 JO L152, 11.6.2008, p.1.
2 JO L 20, 26.1.1980, p.43.
3 JO L327, 22.12.2000, p.1.
4 JO L 135, 30.5.1991, p. 40.
5 JO L 273, 10.10.2002, p.1.
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reevalueze această petiție, în mod deosebit cu privire la problema mirosurilor și a zgomotului 
emanate dinspre amplasament de când a fost emis permisul PCIP și a clarificării aprecierii 
privind necesitatea unei evaluări a impactului asupra mediului, din evaluarea cererii de 
proiectare pentru extinderea amplasamentului.

4. Răspunsul Comisiei, primit la 25 martie 2010

Comunicarea anterioară a Comisiei (martie 2009) referitoare la petiție a concluzionat faptul că 
nu s-a putut constata nicio încălcare a legislației UE.

Având în vedere perioada de timp care s-a scurs de la depunerea petiției și măsurile 
întreprinse de către autorități, Comisia a precizat că ar fi utile unele informații actualizate din 
partea petiționarului în legătură cu autorizarea activităților în temeiul Directivei 2008/1/CE1

(Directiva PCIP), pentru a determina dacă pagubele ambientale cauzate de mirosul urât și 
zgomot încă persistă în vecinătatea instalației. Mai mult, petiția nu a precizat clar dacă fabrica 
respectă cerințele Directivei 85/337/CEE2 a Consiliului, astfel cum a fost modificată prin 
Directivele 97/11/CE3 și 2003/35/CE4 (Directiva privind evaluarea impactului asupra 
mediului). De aceea, comunicarea anterioară a indicat faptul că ar fi de ajutor informații 
suplimentare din partea petiționarului cu privire la procedura de aprobare a proiectării, care să 
includă data autorizării și domeniul său de aplicare, și necesitatea unei evaluări a impactului 
asupra mediului în procesul de luare a deciziilor. De atunci, petiționarul a furnizat noi 
informații legate de aceste aspecte.

De partea sa, Comisia a obținut informații suplimentare din partea Agenției scoțiene pentru 
protecția mediului (SEPA), autoritatea competentă pentru acest sit, care atestă că situl a fost 
supus inspecției în numeroase rânduri de la eliberarea permisului și că sunt îndeplinite 
cerințele permisului. De asemenea, SEPA a raportat că nu este în curs nicio măsură de 
executare luată împotriva operatorilor instalației pentru nerespectarea condițiilor.

În ceea ce privește amplasamentul stației de tratare a efluenților, Comisia dorește să 
accentueze faptul că Directiva PCIP nu specifică distanțe minime între aceste instalații și căile 
pietonale publice sau locuințele private. Directiva are drept scop prevenirea sau reducerea 
emisiilor provenite de la astfel de instalații, garantând în același timp măsurile necesare pentru 
prevenirea accidentelor și limitarea consecințelor acestora.

Regulamentul 1774/20025 de stabilire a normelor sanitare privind subprodusele de origine 
animală care nu sunt destinate consumului uman conține cerințe suplimentare privind apele 
reziduale provenite de la anumite unități, inclusiv abatoare, unde sunt manipulate subproduse 
de origine animală, însă, cât privește Directiva PCIP, aceasta nu conține cerințe specifice cu 
privire la locul în care ar trebui amplasate aceste stații de tratare a efluenților.

                                               
1 JO L24, 29.1.2008, p. 8.
2 JO L175, 5.7.1985, p. 40.
3 JO L73 14.3.1997, p. 5.
4 JO L 156, 25.6.2003, p. 17.
5 JO L273, 10.10.2003, p.1.
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În ceea ce privește evaluarea impactului asupra mediului, pe baza informațiilor furnizate de 
către petiționar, Comisia nu poate identifica o încălcare a legislației UE. Prin urmare, 
observațiile anterioare ale Comisiei în această privință rămân valabile.


