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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

1.9.2009

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0276/2007, внесена от Ioan Paul, с румънско гражданство, 
подкрепена от 34 подписа, относно вредното въздействие върху здравето на 
жителите, дължащо се на дейността на разположено в близост предприятие, 
занимаващо се с преработка на отпадъци от животински произход

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията се оплаква от името на 34 жители от Ilfov (Popesti Leordeni, 
Румъния) от зловонните миризми, резултат от дейността на близкото предприятие, 
занимаващо се с преработка на отпадъци от животински произход. Според вносителя 
на петицията въздухът в този квартал е силно замърсен, а всички жалби пред местните 
органи са останали без отговор. Вносителят на петицията, който твърди, че компанията 
не е взела подходящи мерки за осъвременяване на технологиите си, моли Европейския 
парламент да се намеси.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 26 юли 2007 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от Правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 19 октомври 2007 г.

Вносителят на петицията изразява загриженост за работните условия в завода за 
обработка на животински отпадъци S.C. PROTAN SA, разположен в град Popesti-
Leordeni, Румъния. Според него емисиите от това съоръжение водят до сериозен 
проблем, свързан с отделянето на миризми.
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Директива 96/61/ЕО за комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването1

обхваща съоръженията, извършващи следните дейности: съоръжения за премахване 
или преработка на животински трупове и животински отпадъци с капацитет на 
обработка над 10 т дневно. Според тази директива, компетентните органи трябва да 
определят за всяко съоръжение комплексно разрешително, основаващо се на най-
добрите налични практики, за да се гарантира висока степен на защита на околната 
среда като цяло. От компетентните органи се изисква също да гарантират, че условията 
на разрешителното се спазват от оператора при работа със съоръжението.

Съгласно Договора за присъединяване на Република Румъния2, S.C. PROTAN SA се 
ползва с дерогация до 31 декември 2015 г., за да отговори на изискванията на член 9, 
параграфи 3 и 4 от Директива 96/61/ЕО относно разпоредбите, определящи пределно 
допустимите стойности на емисиите, еквивалентни параметри или технически мерки, 
основаващи се на най-добрите налични техники. Независимо от това, преди 30 
октомври 2007 г. следва да бъдат издадени напълно координирани разрешителни за 
съоръженията, за които се отнася тази дерогация, всяко от които ще съдържа 
обвързващи срокове за постигането на пълно съответствие. Тези разрешителни ще 
гарантират съответствие с общите принципи, управляващи основните задължения на 
операторите, както са изложени в член 3 от директивата до 30 октомври 2007 г.

Заключения

Комисията допълнително ще разследва заедно с румънските органи начина, по който се 
прилагат разпоредбите на Директива 96/61/ЕО във въпросното съоръжение. Комисията 
ще потърси също така информация от румънските органи относно прилагането на 
друго законодателство на Общността, което може вече да е приложимо по отношение 
на това конкретно съоръжение. Това се отнася в частност до законодателството за 
отпадъците и качеството на въздуха.

4. Отговор от Комисията, получен на 21 октомври 2008 г

Както се посочва в предишното съобщение на Комисията, до 31 декември 2015 г. 
съоръжението се ползва с дерогация съгласно Договора за присъединяване на 
Република Румъния3, за да отговори на изискванията в член 9, параграфи 3 и 4 от 
Директива 2008/1/ЕО за комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването 
(кодифицирана версия на Директива 96/61/ЕО, наричана оттук нататък „Директива за 
КПКЗ“)4 относно разпоредбите, определящи пределно допустимите стойности на 
емисиите, еквивалентни параметри или технически мерки, основаващи се на най-
добрите налични техники. Независимо от това, преди 30 октомври 2007 г. следва да 
бъдат издадени напълно координирани разрешителни за съоръженията, за които се 
отнася тази дерогация, всяко от които ще съдържа обвързващи срокове за постигането 
на пълно съответствие. Тези разрешителни ще гарантират съответствие с общите 
принципи, управляващи основните задължения на операторите, както са изложени в 
член 3 от директивата до 30 октомври 2007 г.
                                               
1 ОВ L 257, 10. 10. 1996 г., стр. 26.
2 ОВ L 157, 21. 6. 2005 г., стр. 180.
3 OВ L 157, 21.6.2005 г., стр. 180.
4 OВ L 24, 29.1.2008 г., стр. 8.



CM\789328BG.doc 3/4 PE396.647/REV.II

BG

Освен това, Комисията се свърза с румънските органи, за да поиска информация 
относно ситуацията с издаването на разрешителни и условията за работа във 
въпросното съоръжение. Румънските органи предоставиха следната информация:

 През 2008 г. Националният надзорен орган за околна среда (органът, 
компетентен за прилагането на законодателството в областта на околната среда) 
получава деветнадесет оплаквания във връзка с функционирането на 
съоръжението. Основният източник на тези оплаквания е проблемът с 
излъчването на миризми. В резултат на това, компетентният орган предприе 
принудителни мерки, които доведоха до постановяване на финансови глоби на 
оператора на инсталацията за нарушаване на приложимото законодателство;

 На S.C PROTAN SA е издадено комплексно разрешително от компетентния 
орган в изпълнение на Директивата за КПКЗ. Разрешителното включва 
изискванията към оператора за ограничаване на емисиите от съоръжението, 
включително тези, свързани с излъчването на миризми. Според румънските 
органи, тези мерки ще отговорят на причинените от съоръжението вреди. Това 
включва краткосрочни и по-дългосрочни мерки.

Въз основа на представената от вносителя на петицията информация и предвид 
предприетите от румънските органи мерки, при това положение Комисията не може да 
установи нарушение на законодателството на Общността (Директивата за КПКЗ).

В случай че вносителят на петицията представи допълнителни доказателства, че 
въпросното съоръжение не отговаря на изискванията в законодателството на 
Общността, Комисията допълнително ще проучи този въпрос.

5. Отговор от Комисията, получен на 1 септември 2009 г.

Вносителят на петицията изразява загриженост за работните условия в завода за 
обработка на животински отпадъци S.C. PROTAN SA, разположен в град Popesti-
Leordeni, Румъния. Според него емисиите от това съоръжение водят до сериозен 
проблем, свързан с отделянето на миризми.

Както се споменава в предишните съобщения и съгласно информацията, с която 
разполага Комисията, инсталацията, която е категоризирана от румънските органи като 
одобрено предприятие за обработка на странични животински продукти от категория 1 
съгласно Регламент (ЕО) № 1774/2002 за установяване на здравни правила относно 
странични животински продукти, непредназначени за консумация от човека1, 
притежава разрешително, издадено съгласно съответните разпоредби на Директива 
2008/1/ЕО за комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването (кодифицирана 
версия на Директива 96/61/ЕО, наричана за краткост: Директива за КПКЗ)2. Освен това, 
предприятието се ползва с дерогация съгласно Договора за присъединяване на 
Република Румъния3 до 31 декември 2015 г., за да отговори на изискванията в член 9, 

                                               
1 ОВ L 273, 10.10.2002 г., стр. 1.
2 ОВ L 24, 29.1.2008 г., стр. 8
3 ОВ L 157, 21.6.2005 г., стр. 180
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параграфи 3 и 4 от Директивата за КПКЗ относно разпоредбите, определящи пределно 
допустимите стойности на емисиите, еквивалентни параметри или технически мерки, 
основаващи се на най-добрите налични техники.

Румънските органи също така информираха Комисията относно мерките по прилагане
на законодателството, предприети от компетентния орган, за да се гарантира 
съответствието на въпросната инсталация с условията на разрешителното й. 
Следователно Комисията не открива нарушение на законодателството на Общността 
(Директива за КПКЗ) при това положение.


