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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0276/2007, του Ioan Paul, ρουμανικής ιθαγένειας, η οποία 
συνοδεύεται από 34 υπογραφές, σχετικά με επιβλαβείς επιπτώσεις στην υγεία 
των κατοίκων από τη δραστηριότητα γειτονικής εταιρείας που ειδικεύεται 
στην ανακύκλωση καταλοίπων ζωικής προέλευσης

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων, εξ ονόματος 34 κατοίκων του Ilfov (Popesti Leordeni, Ρουμανία) 
διαμαρτύρεται για τη δυσοσμία που προκαλεί η δραστηριότητα γειτονικής εταιρείας που 
ειδικεύεται στην ανακύκλωση καταλοίπων ζωικής προέλευσης. Σύμφωνα με τον αναφέροντα, 
ο αέρας στην περιοχή είναι πολύ μολυσμένος και όλες οι διαμαρτυρίες προς τις τοπικές αρχές 
παραμένουν χωρίς απάντηση. Ο αναφέρων, ο οποίος υποστηρίζει ότι η εταιρεία παρέλειψε να 
λάβει κατάλληλα μέτρα για τον εκσυγχρονισμό του τεχνολογικού εξοπλισμού της, ζητεί από 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να παρέμβει.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 26 Ιουλίου 2007. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 19 Οκτωβρίου 2007.

Ο αναφέρων εκφράζει την ανησυχία του για τις συνθήκες λειτουργίας της μονάδας 
επεξεργασίας καταλοίπων ζωικής προέλευσης της S.C. PROTAN SA, που βρίσκεται στον 
δήμο Popesti-Leordeni της Ρουμανίας. Σύμφωνα με τον αναφέροντα, οι εκπομπές της 
εγκατάστασης αυτής προκαλούν σοβαρά προβλήματα δυσοσμίας.
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Η οδηγία 96/61/ΕΚ σχετικά με την ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχο της ρύπανσης1

καλύπτει εγκαταστάσεις που πραγματοποιούν τις ακόλουθες δραστηριότητες: εγκαταστάσεις 
για την εξάλειψη ή την αξιοποίηση σφαγίων και ζωικών απορριμμάτων με ημερήσια 
δυναμικότητα επεξεργασίας ανώτερη των δέκα τόνων. Σύμφωνα με την εν λόγω οδηγία, οι 
αρμόδιες αρχές οφείλουν να εκδίδουν ολοκληρωμένη άδεια για κάθε εγκατάσταση βάσει των 
βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών, προκειμένου να διασφαλιστεί υψηλό επίπεδο προστασίας 
του περιβάλλοντος συνολικά. Οι αρμόδιες αρχές οφείλουν επίσης να διασφαλίζουν τη 
συμμόρφωση του φορέα εκμετάλλευσης με τις προϋποθέσεις της άδειας κατά τη λειτουργία 
της εγκατάστασης.

Βάσει της συνθήκης προσχώρησης της Δημοκρατίας της Ρουμανίας2, χορηγήθηκε στην 
εταιρεία S.C. PROTAN SA παρέκκλιση έως την 31η Δεκεμβρίου 2015 προκειμένου να 
συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις των άρθρων 9, παράγραφος 3 και 9, παράγραφος 4 της 
οδηγίας 96/61/ΕΚ για τον ορισμό οριακών τιμών εκπομπής, ισοδύναμων παραμέτρων ή 
τεχνικών μέτρων βάσει των βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών. Ωστόσο, έως την 30ή 
Οκτωβρίου 2007 θα εκδοθούν πλήρως εναρμονισμένες άδειες για τις εγκαταστάσεις τις 
οποίες αφορά η παρέκκλιση αυτή, οι οποίες θα περιέχουν δεσμευτικά χρονοδιαγράμματα για 
την επίτευξη πλήρους συμμόρφωσης. Οι άδειες αυτές θα διασφαλίζουν τη συμμόρφωση με 
τις γενικές αρχές που διέπουν τις βασικές υποχρεώσεις των φορέων εκμετάλλευσης, όπως 
ορίζονται στο άρθρο 3 της οδηγίας έως την 30ή Οκτωβρίου 2007.

Συμπεράσματα

Η Επιτροπή θα διερευνήσει περαιτέρω από κοινού με τις ρουμανικές αρχές τον τρόπο 
εφαρμογής της οδηγίας 96/61/ΕΚ στην εν λόγω εγκατάσταση. Η Επιτροπή θα ζητήσει επίσης 
πληροφορίες από τις ρουμανικές αρχές σχετικά με την εφαρμογή άλλων κοινοτικών 
νομοθετικών πράξεων που ενδεχομένως ήδη καλύπτουν τη συγκεκριμένη εγκατάσταση. 
Πρόκειται κυρίως για νομοθετικές πράξεις που αφορούν τα απόβλητα και την ποιότητα του 
αέρα.

4. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 21 Οκτωβρίου 2008.

Όπως αναφέρθηκε στην προηγούμενη ανακοίνωση της Επιτροπής, η εγκατάσταση 
επωφελείται από μια παρέκκλιση η οποία χορηγείται μέσω της συνθήκης προσχώρησης της 
Δημοκρατίας της Ρουμανίας3, έως την 31η Δεκεμβρίου 2015, προκειμένου να συμμορφωθεί 
με τις απαιτήσεις των άρθρων 9, παράγραφοι 3 και 4, της οδηγίας 2008/1/ΕΚ σχετικά με την 
ολοκληρωμένη πρόληψη και τον έλεγχο της ρύπανσης (κωδικοποιημένη έκδοση της οδηγίας
96/61/ΕΚ, εφεξής: οδηγία ΟΠΕΡ)4 όσον αφορά τις διατάξεις για τον καθορισμό των οριακών 
τιμών εκπομπής, ισοδύναμων παραμέτρων ή τεχνικών μέτρων βάσει των βέλτιστων 
διαθέσιμων πρακτικών. Εντούτοις, για τις εγκαταστάσεις τις οποίες αφορά η εν λόγω 
παρέκκλιση, θα πρέπει να εκδοθούν πριν από τις 30 Οκτωβρίου 2007 πλήρως συντονισμένες 
άδειες, οι οποίες θα περιλαμβάνουν, για κάθε μία, δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα για την 
επίτευξη πλήρους συμμόρφωσης. Οι άδειες αυτές εξασφαλίζουν τη συμμόρφωση προς τις 
                                               
1 ΕΕ L 257 της 10.10.1996, σελ. 26.
2 ΕΕ L 157 της 21.6.2005, σελ. 180.
3 ΕΕ L 157 της 21.6.2005, σελ. 180.
4 ΕΕ L 24, της 29.1.2008, σελ. 8.
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γενικές αρχές που διέπουν τις θεμελιώδεις υποχρεώσεις των φορέων εκμετάλλευσης, όπως 
ορίζονται στο άρθρο 3 της οδηγίας, έως τις 30 Οκτωβρίου 2007.

Επιπλέον, η Επιτροπή επικοινώνησε με τις ρουμανικές αρχές προκειμένου να ζητήσει 
πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση έκδοσης αδειών και τις συνθήκες λειτουργίας της εν 
λόγω εγκατάστασης. Οι ρουμανικές αρχές παρείχαν τις ακόλουθες πληροφορίες:

 Το 2008, η Εθνική Αστυνομία Περιβάλλοντος ( η αρμόδια αρχή για την επιβολή της 
περιβαλλοντικής νομοθεσίας) έλαβε δεκαεννέα καταγγελίες για τη λειτουργία της 
εγκατάστασης. Η κύρια αφορμή αυτών των καταγγελιών είναι το πρόβλημα της 
δυσοσμίας. Κατά συνέπεια, η αρμόδια αρχή έλαβε μέτρα επιβολής τα οποία οδήγησαν 
στην επιβολή χρηματικών προστίμων προς τον φορέα εκμετάλλευσης της 
εγκατάστασης για την παραβίαση της ισχύουσας νομοθεσίας·

 Μια ολοκληρωμένη άδεια εκδόθηκε προς την S.C PROTAN SA από την αρμόδια 
αρχή κατ’ εφαρμογή της οδηγίας ΟΠΕΡ. Η άδεια περιλαμβάνει απαιτήσεις βάσει των 
οποίων ο φορέας εκμετάλλευσης υποχρεούται να περιορίσει τις εκπομπές της 
εγκατάστασης, συμπεριλαμβανομένων όσων αφορούν προβλήματα δυσοσμίας. 
Σύμφωνα με τις ρουμανικές αρχές, με τα μέτρα αυτά θα αντιμετωπιστούν οι οχλήσεις 
που προκαλούνται από την εγκατάσταση. Σε αυτά περιλαμβάνονται μεσοπρόθεσμα, 
καθώς και μακροπρόθεσμα μέτρα.

Βάσει των πληροφοριών τις οποίες υπέβαλε ο αναφέρων και δεδομένων των μέτρων τα οποία 
θεσπίζονται από τις ρουμανικές αρχές, η Επιτροπή αδυνατεί, εν προκειμένω, να εντοπίσει 
παραβίαση της κοινοτικής νομοθεσίας (οδηγία ΟΠΕΡ).

Εάν ο αναφέρων παράσχει επιπλέον στοιχεία ότι η συγκεκριμένη εγκατάσταση δεν 
συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της κοινοτικής νομοθεσίας, η Επιτροπή θα διερευνήσει το 
ζήτημα περαιτέρω.

5. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη την 1η Σεπτεμβρίου 2009.

Ο αναφέρων εκφράζει την ανησυχία του για τις συνθήκες λειτουργίας της μονάδας 
επεξεργασίας καταλοίπων ζωικής προέλευσης της S.C. PROTAN SA, που βρίσκεται στον 
δήμο Popesti-Leordeni της Ρουμανίας. Σύμφωνα με τον αναφέροντα, οι εκπομπές της 
εγκατάστασης αυτής προκαλούν σοβαρά προβλήματα δυσοσμίας.

Όπως επισημαίνεται στις προηγούμενες ανακοινώσεις και σύμφωνα με τις πληροφορίες που 
έχει στη διάθεσή της η Επιτροπή, η εγκατάσταση, η οποία έχει περιληφθεί από τις ρουμανικές 
αρχές στον κατάλογο των εγκεκριμένων μονάδων για την επεξεργασία ζωικών υποπροϊόντων 
βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1774/2002 για τον καθορισμό υγειονομικών κανόνων 
σχετικά με τα ζωικά υποπροϊόντα που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο1, 
κατέχει άδεια που εκδόθηκε σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της οδηγίας 2008/1/ΕΚ 
σχετικά με την ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχο της ρύπανσης (κωδικοποιημένη έκδοση 
της οδηγίας 96/61/ΕΚ, στο εξής: οδηγία ΟΠΕΡ)2. Επιπλέον, υπόκειται στην παρέκκλιση που 

                                               
1 ΕΕ L 273 της 10.10.2002, σελ. 1.
2 ΕΕ L 24 της 29.1.2008, σελ. 8.
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χορηγήθηκε από τη συνθήκη προσχώρησης της Δημοκρατίας της Ρουμανίας1, έως την 31η 
Δεκεμβρίου 2015, προκειμένου να συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις του άρθρου 9, παράγραφοι 
3 και 4, της οδηγίας ΟΠΕΡ για τον ορισμό οριακών τιμών εκπομπής, ισοδύναμων 
παραμέτρων ή τεχνικών μέτρων βάσει των βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών.

Οι ρουμανικές αρχές ενημέρωσαν επίσης την Επιτροπή σχετικά με τα μέτρα επιβολής που 
έλαβε η αρμόδια αρχή για να διασφαλιστεί η συμμόρφωση της συγκεκριμένης εγκατάστασης 
με τους όρους της άδειάς της. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή αδυνατεί, εν προκειμένω, να 
εντοπίσει παραβίαση της κοινοτικής νομοθεσίας (οδηγία ΟΠΕΡ).

                                               
1 ΕΕ L 157 της 21.6.2005, σελ. 180.


