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Tárgy: Az Ioan Paul, román állampolgár által benyújtott, 34 aláírást tartalmazó, 
0276/2007. számú petíció egy, az állati e r e d e t ű  maradványok 
újrahasznosításával foglalkozó, a petíció benyújtója lakóhelyének közelében 
található cégnek a lakosok egészségére gyakorolt káros hatásairól

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója 34 ilfovi (Popesti Leordeni, Románia) lakos nevében emel panaszt egy, a 
közelben működő, állati eredetű maradványok újrahasznosításával foglalkozó cég ellen 
kellemetlen szagok kibocsátása miatt. A petíció benyújtója szerint annak ellenére, hogy a 
levegő erősen szennyezett a környezetükben, a helyi hatóságok egyetlen hozzájuk intézett 
panaszra sem reagáltak. A petíció benyújtója, aki szerint a cég nem tette meg a technológiájuk 
korszerűsítésére irányuló megfelelő intézkedéseket, az Európai Parlament intézkedését kéri.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2007. július 26. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2007. október 19.

A petíció benyújtója aggodalmát fejezi ki a romániai Popesti Leordeni városában található, 
állati eredetű maradványok újrahasznosításával foglalkozó S.C. PROTAN SA üzem működési 
feltételei miatt. A petíció benyújtója szerint a létesítmény kibocsátásai súlyos, szaggal 
kapcsolatos problémákat idéznek elő.
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A környezetszennyezés integrált megelőzéséről és csökkentéséről szóló 96/61/EK irányelv1 a 
következő tevékenységeket végző létesítményeket foglalja magában: állati tetemeket és 
hulladékokat ártalmatlanító vagy újrafeldolgozó létesítmények 10 tonna/nap feldolgozási 
kapacitás felett. Az irányelv szerint az illetékes hatóságoknak minden egyes létesítményre 
vonatkozóan meg kell határozniuk az elérhető legjobb technikákon alapuló integrált engedélyt 
a környezet egésze magas szintű védelmének biztosítása érdekében. Az illetékes 
hatóságoknak azt is biztosítaniuk kell, hogy az üzemeltető a létesítmény működtetése során 
teljesítse az engedélyezési feltételeket.

A Román Köztársaság csatlakozási szerződése2 értelmében az S.C. PROTAN SA 2015. 
december 31-ig eltéréssel rendelkezik a 96/61/EK irányelv 9. cikkének (3) bekezdésében és 9. 
cikkének (4) bekezdésében foglalt, a kibocsátási határértékek és az azokkal egyenértékű, az 
elérhető legjobb technikákon alapuló műszaki paraméterek és intézkedések meghatározására 
vonatkozó követelmények teljesítése tekintetében. Az ezen eltérés által érintett létesítmények 
számára a teljesen koordinált engedélyeket azonban 2007. október 30. előtt kell kiadni, 
amelyek a követelmények teljes mértékű megfelelés elérésére minden egyes létesítmény 
számára egyénileg kötelező ütemtervet tartalmaz. Ezen engedélyek biztosítják az üzemeltetők 
alapvető kötelezettségei az irányelv 3. cikkében meghatározott általános elveinek 2007. 
október 30-ig történő betartását.

Következtetések

A Bizottság a román hatóságokkal együtt tovább fogja vizsgálni, hogy az érintett 
létesítményben hogyan hajtják végre a 96/61/EK irányelvet. A Bizottság egyéb olyan 
közösségi jogszabályok végrehajtásáról is tájékoztatást fog kérni a román hatóságoktól, 
amelyek már alkalmazandók lehetnek az érintett létesítményre. Ez főleg a hulladékokkal és a 
levegőminőséggel kapcsolatos jogszabályokra vonatkozik.

4. A Bizottságtól kapott válasz: 2008. október 21.

Amint azt a Bizottság korábbi közleménye is kifejtette, a szóban forgó létesítmény 
Romániának az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló szerződés3 értelmében 2015. 
december 31-ig eltéréssel élhet a környezetszennyezés integrált megelőzéséről és 
csökkentéséről szóló 2008/1/EK irányelv (a 96/61/EK irányelv kodifikált változata, a 
továbbiakban: IPPC irányelv)4 9. cikkének (3) és (4) bekezdésében foglalt – az elérhető 
legjobb technikákon alapuló kibocsátási határértékek, azokkal egyenértékű paraméterek és 
műszaki intézkedések megállapítására vonatkozó – követelmények teljesítése tekintetében. 
Ugyanakkor 2007. október 30-ig teljes mértékben koordinált engedélyeket kell kiadni az 
eltérésben érintett létesítmények számára, amely engedélyek egyedi és kötelező erejű 
ütemterveket tartalmaznak a teljes körű megfelelés elérésére vonatkozóan. A szóban forgó 
engedélyek biztosítják, hogy 2007. október 30-ig teljes mértékben betartják az üzemeltetők 
alapvető kötelezettségeire vonatkozó általános elveket, összhangban az irányelv 3. cikkében 
foglaltakkal.

                                               
1 HL L 257., 1996. 10.10., 26. o.
2 HL L 157., 2005.6.21., 180. o.
3 HL L 157., 2005.6.21., 180. o.
4 HL L 24., 2008.1.29., 8. o.
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A Bizottság továbbá kapcsolatba lépett a román hatóságokkal annak érdekében, hogy
tájékoztatást kérjen a szóban forgó létesítmény engedélyezési és működtetési feltételeiről. A 
román hatóságok az alábbi tájékoztatással szolgáltak:

 2008-ban a Nemzeti Környezetvédelmi Felügyelőséghez (a környezetvédelmi 
jogszabályok betartatásáért felelős illetékes hivatal) tizenkilenc panasz érkezett a 
létesítmény működésével kapcsolatban. A panaszok fő oka a szagártalomban rejlett. 
Ennek eredményeképpen az illetékes hatóság végrehajtási intézkedéseket hozott, ami a 
létesítmény üzemeltetőjére kirótt pénzbírságot vont maga után az alkalmazandó 
jogszabályok megsértése miatt.

 Az IPPC irányelv végrehajtásának keretében az illetékes hatóság integrált engedélyt 
állított ki az S.C PROTAN SA számára. Az engedély többek között arra kötelezi az 
üzemeltetőt, hogy korlátozza a létesítmény kibocsátásait, ideértve a szagártalmat 
okozókat is. A román hatóságok szerint ezek az intézkedések orvosolják a létesítmény 
által okozott kellemetlenségeket. Mindez rövid és hosszú távú intézkedéseket egyaránt 
magában foglal.

A petíció benyújtója által rendelkezésre bocsátott információk alapján, és tekintettel a román 
hatóságok által végrehajtott intézkedésre, a Bizottság a helyzet jelenlegi állása szerint nem 
talált a közösségi jogszabályok (IPPC irányelv) megsértésére utaló jelet.

Amennyiben a petíció benyújtója kiegészítő bizonyítékokkal szolgál arra vonatkozóan, hogy a 
szóban forgó létesítmény nem felel meg a közösségi jogszabályokban foglalt 
követelményeknek, a Bizottság kész további vizsgálatokat folytatni az ügyben.

5. A Bizottságtól kapott válasz: 2009. szeptember 1.

A petíció benyújtója aggodalmát fejezi ki a romániai Popesti Leordeni városában található, 
állati eredetű maradványok újrahasznosításával foglalkozó S.C. PROTAN SA üzem működési 
feltételei miatt. A petíció benyújtója szerint a létesítmény kibocsátásai súlyos, szaggal 
kapcsolatos problémákat okoznak.

A korábbi közleményekben kifejtettek és a Bizottság rendelkezésére álló információk alapján 
a létesítmény – amelyet a román hatóságok felvettek a nem emberi fogyasztásra szánt állati 
melléktermékekre vonatkozó egészségügyi előírások megállapításáról szóló 1774/2002/EK 
rendelet1 értelmében vett 1. kategóriába sorolt állati melléktermékek feldolgozásával 
foglalkozó, jóváhagyott üzemek listájára –, engedéllyel rendelkezik, amelyet a 
környezetszennyezés integrált megelőzéséről és csökkentéséről szóló 2008/1/EK irányelv (a 
96/61/EK irányelv kodifikált változata, a továbbiakban: IPPC-irányelv)2 vonatkozó 
rendelkezéseivel összhangban adtak ki. Ezenkívül, a Román Köztársaság csatlakozási 
szerződése értelmében3 2015. december 31-ig eltérés alkalmazandó az IPPC-irányelv 9. 
cikkének (3) és (4) bekezdésében előírt azon követelmények teljesítése tekintetében, amelyek 
értelmében a kibocsátási határértékeknek, egyenértékű paramétereknek vagy technikai 
                                               
1 HL L 273., 2002.10.10., 1. o.
2 HL L 24., 2008.1.29., 8. o.
3 HL L 157., 2005.6.21., 180. o.
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intézkedéseknek a legjobb elérhető technikákon kell alapulniuk.

A román hatóságok továbbá tájékoztatták a Bizottságot azokról a végrehajtási 
intézkedésekről, amelyeket az illetékes hatóság hozott annak biztosítása érdekében, hogy az 
érintett létesítmény megfeleljen az engedélyben meghatározott feltételeknek. 
Következésképpen az ügy jelenlegi állása szerint a Bizottság nem talált a közösségi 
jogszabály megsértésére (IPPC-irányelv) utaló jelet. 


