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EUROPOS PARLAMENTAS 2009–2014

Peticijų komitetas

1.9.2009

PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 0276/2007 dėl netoli esančios bendrovės, kurios specializacija –
gyvūninės kilmės atliekų perdirbimas, veiklos žalingo poveikio gyventojų 
sveikatai, kurią pateikė Rumunijos pilietis Ioan Paul, su 34 parašais

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas 34 Ilfovo (Popeštis-Leordenis, Rumunija) gyventojų vardu skundžiasi dėl 
bjauraus kvapo, kurį sukelia netoli esančios bendrovės, kurios specializacija – gyvūninės 
kilmės atliekų perdirbimas, veikla. Pasak peticijos pateikėjo, oras tose apylinkėse labai 
užterštas, ir vietos institucijos neatsakė nė į vieną skundą. Peticijos pateikėjas, kuris teigia, 
kad bendrovė nesiėmė tinkamų priemonių savo technologijoms atnaujinti, prašo Europos 
Parlamento įsikišti.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2007 m. liepos 26 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2007 m. spalio 19 d.

„Peticijos pateikėjas nerimauja dėl gyvūninių atliekų perdirbimo gamyklos S.C. PROTAN 
SA, esančios Popeščio-Leordenio mieste, Rumunijoje, eksploatavimo sąlygų. Pasak peticijos 
pateikėjo, šių įrenginių išmetami teršalai kelia didelių problemų dėl kvapo.

Direktyva 96/61/EB dėl taršos integruotos prevencijos ir kontrolės1 taikoma įrenginiams, 
kurie naudojami tokiai veiklai: gyvūnų skeletų ir atliekų šalinimo arba perdirbimo 

                                               
1 OL L 257, 1996 10 10, p. 26.
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įrenginiams, kurių darbo pajėgumas didesnis kaip 10 tonų per dieną. Šioje direktyvoje 
reikalaujama, kad kompetentingos institucijos nustatytų kiekvienam įrenginiui integruotą 
leidimą remdamosi geriausiais turimais metodais, siekiant užtikrinti aukščiausią visos 
aplinkos apsaugos lygį. Taip pat reikalaujama, kad kompetentingos institucijos užtikrintų, kad 
veiklos vykdytojas eksploatuodamas įrenginį laikytųsi leidimo sąlygų.

Pagal Rumunijos Respublikos stojimo sutartį1, bendrovei S.C. PROTAN SA iki 2015 m. 
gruodžio 31 d. taikoma leidžianti nukrypti nuostata, kuria leidžiama netaikyti Direktyvos 
96/61/EB 9 straipsnio 3 ir 4 dalių reikalavimų dėl išmetamų teršalų ribinių verčių, lygiaverčių 
parametrų arba techninių priemonių, pagrįstų geriausiais turimais metodais. Tačiau 
įrenginiams, kuriems taikoma ši leidžianti nukrypti nuostata, leidimai visiškai suderintomis 
sąlygomis turi būti išduoti iki 2007 m. spalio 30 d., ir leidimuose kiekvienam įrenginiui 
nustatomi privalomi tvarkaraščiai, kuriuose nurodoma, iki kada turi būti laikomasi visų 
reikalavimų. Šiais leidimais turi būti užtikrintas bendrųjų principų, taikomų veiklos vykdytojo 
pagrindiniams įsipareigojimams, laikymasis po 2007 m. spalio 30 d., kaip nustatyta šios 
direktyvos 3 straipsnyje.

Išvados

Komisija toliau su Rumunijos institucijomis tirs, kaip šiame įrenginyje įgyvendinama 
Direktyva 96/61/EB. Komisija taip pat prašys Rumunijos valdžios institucijų pateikti 
informacijos apie kitų Bendrijos teisės aktų, kuriuos jau gali reikėti taikyti šiam konkrečiam 
įrenginiui, įgyvendinimą. Tai visų pirma susiję su atliekų ir oro kokybės teisės aktais.“

4. Komisijos atsakymas, gautas 2008 m. spalio 21 d.

„Kaip teigiama ankstesniame Komisijos pranešime, įrenginiui pagal Rumunijos Respublikos 
stojimo sutartį2 iki 2015 m. gruodžio 31 d. taikoma leidžianti nukrypti nuostata, kuria 
leidžiama netaikyti Direktyvos 2008/1/EB dėl taršos integruotos prevencijos ir kontrolės 
(kodifikuota Direktyvos 96/61/EB redakcija, toliau – TIPK direktyva)3 9 straipsnio 3 ir 
4 dalių reikalavimų dėl išmetamų teršalų ribinių verčių, lygiaverčių parametrų arba techninių 
priemonių, pagrįstų geriausiais turimais metodais. Tačiau įrenginiams, kuriems taikoma ši 
leidžianti nukrypti nuostata, leidimai visiškai suderintomis sąlygomis turėtų būti išduoti iki 
2007 m. spalio 30 d. ir leidimuose kiekvienam įrenginiui nustatomi privalomi tvarkaraščiai, 
kuriuose nurodoma, iki kada turi būti laikomasi visų reikalavimų. Šiais leidimais turi būti 
užtikrintas bendrųjų principų, taikomų veiklos vykdytojo pagrindiniams įsipareigojimams,
laikymasis po 2007 m. spalio 30 d., kaip nustatyta šios direktyvos 3 straipsnyje.

Be to, Komisija susisiekė su Rumunijos valdžios institucijomis ir paprašė informacijos apie 
leidimų išdavimo padėtį ir susijusio įrenginio eksploatavimo sąlygas. Rumunijos valdžios 
institucijos pateikė šią informaciją:

 2008 m. Nacionalinė aplinkos apsaugos tarnyba (kompetentinga institucija, 
užtikrinanti aplinkos apsaugos teisės aktų vykdymą) gavo 19 skundų dėl įrenginių 
eksploatavimo. Pagrindinė šių skundų priežastis – kvapo problema. Taigi 

                                               
1 OL L 157, 2005 6 21, p. 180.
2 OL L 157, 2005 6 21, p. 180.
3 OL L 24, 2008 1 29, p. 8.
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kompetentinga institucija ėmėsi vykdymo užtikrinimo priemonių ir skyrė įrenginio 
veiklos vykdytojui finansines baudas už galiojančių teisės aktų pažeidimą;

 įgyvendindama TIPK direktyvą, kompetentinga institucija bendrovei S.C PROTAN 
SA išdavė integruotą leidimą. Į leidimą įtraukti reikalavimai veiklos vykdytojui riboti 
įrenginio išmetamuosius teršalus, įskaitant ir susijusius su kvapo problemomis. 
Remiantis Rumunijos valdžios institucijų paaiškinimais, tomis priemonėmis bus 
siekiama pašalinti ir įrenginio keliamus nepatogumus. Tai apima trumpalaikes ir 
ilgalaikes priemones.

Remdamasi peticijos pateikėjo pateikta informacija ir atsižvelgdama į Rumunijos valdžios 
institucijų nustatytas priemones Komisija, taip susiklosčius aplinkybėms, negali nustatyti 
Bendrijos teisės akto (ITPK direktyvos) pažeidimo.

Jei peticijos pateikėjas pateiktų papildomų įrodymų, kad tas įrenginys neatitinka Bendrijos 
teisės aktų reikalavimų, Komisija toliau tirtų šį atvejį.“

5. Komisijos atsakymas, gautas 2009 m. rugsėjo 1 d.

„Peticijos pateikėjas nerimauja dėl gyvūninių atliekų perdirbimo gamyklos S.C. PROTAN 
SA, esančios Popeščio-Leordenio mieste, Rumunijoje, eksploatavimo sąlygų. Pasak peticijos 
pateikėjo, šių įrenginių išmetami teršalai kelia didelių problemų dėl kvapo.

Kaip nurodyta ankstesniuose pranešimuose ir remiantis Komisijos turima informacija, 
įrenginys, kurį Rumunijos valdžios institucijos nurodė kaip įrenginį, patvirtintą perdirbti 
1 kategorijos gyvūninės kilmės šalutinius produktus pagal Reglamentą (EB) Nr. 1774/2002, 
nustatantį sveikatos taisykles gyvūninės kilmės šalutiniams produktams, neskirtiems vartoti 
žmonėms1, turi leidimą, išduotą laikantis atitinkamų Direktyvos 2008/1/EB dėl taršos 
integruotos prevencijos ir kontrolės (kodifikuota Direktyvos 96/61/EB redakcija, toliau –
TIPK direktyva)2 nuostatas. Be to, pagal Rumunijos Respublikos stojimo sutartį3, įrenginiui
iki 2015 m. gruodžio 31 d. taikoma leidžianti nukrypti nuostata, kuria leidžiama netaikyti 
IPTK direktyvos 9 straipsnio 3 ir 4 dalių reikalavimų dėl išmetamų teršalų ribinių verčių, 
lygiaverčių parametrų arba techninių priemonių, pagrįstų geriausiais turimais metodais.

Rumunijos valdžios institucijos taip pat informavo Komisiją apie vykdymo užtikrinimo 
priemones, kurių ėmėsi kompetentinga institucija, siekdama užtikrinti susijusio įrenginio 
atitiktį leidimo sąlygoms. Taigi Komisija, taip susiklosčius aplinkybėms, negali nustatyti 
Bendrijos teisės akto (TIPK direktyvos) pažeidimo.“
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