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MEDEDELING AAN DE LEDEN 

Betreft: Verzoekschrift 0276/2007, ingediend door Ioan Paul (Roemeense
nationaliteit), gesteund door 34 medeondertekenaars, over de nadelige 
gevolgen voor de gezondheid van bewoners veroorzaakt door de activiteiten 
van een nabijgelegen bedrijf dat gespecialiseerd is in het recyclen van dierlijk 
afval

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener klaagt namens 34 bewoners van Ilfov (Popesti Leordeni, Roemenië) over de stank 
die wordt veroorzaakt door de activiteiten van een nabijgelegen bedrijf dat gespecialiseerd is 
in het recyclen van dierlijk afval. Volgens indiener is de lucht in dit gebied ernstig vervuild en 
zijn alle klachten hierover bij de plaatselijke autoriteiten onbeantwoord gebleven. Indiener 
voert aan dat het bedrijf heeft nagelaten om de nodige maatregelen te nemen om zijn 
technologie te moderniseren en verzoekt het Europees Parlement om tussenbeide te komen.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 26 juli 2007. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
202, lid 6 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 19 oktober 2007.

Het verzoekschrift

Indiener uit zijn bezorgdheid over de bedrijfsomstandigheden bij S.C. Protan SA, een 
verwerkingsbedrijf voor dierlijk afval in de Roemeense stad Popeşti-Leordeni. Volgens 
indiener leidt de uitstoot van het bedrijf tot ernstige stankoverlast.
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Opmerkingen van de Commissie over het verzoekschrift

Richtlijn 96/61/EG inzake geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging1 geldt 
voor installaties die de volgende activiteiten uitvoeren: installaties voor de destructie of de 
verwerking van kadavers en dierlijke afval met een verwerkingscapaciteit van meer dan 10 
ton per dag. Volgens deze richtlijn zijn de bevoegde autoriteiten verplicht voor elke installatie 
een geïntegreerde vergunning vast te stellen op basis van de beste beschikbare technieken 
waardoor een hoog beschermingsniveau van het milieu in zijn geheel kan worden 
gewaarborgd. De bevoegde autoriteiten zijn ook verplicht ervoor te zorgen dat de exploitant 
de vergunningsvoorwaarden naleeft in zijn installatie.

Krachtens het toetredingsverdrag met Roemenië is S.C. PROTAN SA tot 31 december 2015 
een afwijking toegekend om aan de verplichtingen te voldoen van artikel 9, lid 3 en lid 4 van 
Richtlijn 96/61/EG voor wat betreft de bepalingen aangaande de vaststelling van 
emissiegrenswaarden, parameters of gelijkwaardige technische maatregelen gebaseerd op de 
beste beschikbare technieken. Volledig gecoördineerde vergunningen met voor elke installatie 
een bindend tijdschema voor het behalen van de volledige naleving, moeten echter vóór 
31 oktober 2007 worden afgegeven voor installaties waarvoor deze afwijking geldt. Deze 
vergunningen moeten waarborgen dat de fundamentele verplichtingen van de exploitant, zoals 
is vastgelegd in artikel 3 van de richtlijn, met ingang van 30 oktober 2007 worden nageleefd.

Conclusies

De Commissie zal met de Roemeense autoriteiten verder onderzoeken op welke manier 
Richtlijn 96/61/EG wordt toegepast bij de betrokken installatie. De Commissie zal ook 
trachten informatie in te winnen bij de Roemeense autoriteiten over de tenuitvoerlegging van 
andere wetgeving die eventueel al toepasbaar is op deze specifieke installatie. Dit betreft met 
name wetgeving over afval en luchtkwaliteit.

4. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 21 oktober 2008.

Zoals aangegeven in de vorige mededeling van de Commissie, geldt voor de installatie 
krachtens het toetredingsverdrag met Roemenië2, tot 31 december 2015 een afwijking, om aan 
de verplichtingen te voldoen van artikel 9, lid 3 en lid 4 van Richtlijn 2008/1/EG inzake 
geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging (gecodificeerde versie van Richtlijn 
96/61/EG, hierna: IPPC-Richtlijn)3 voor wat betreft de bepalingen aangaande de vaststelling 
van emissiegrenswaarden, gelijkwaardige parameters of technische maatregelen gebaseerd op 
de beste beschikbare technieken. Volledig gecoördineerde vergunningen met voor elke 
installatie een bindend tijdschema voor het behalen van de volledige naleving, moeten echter 
vóór 31 oktober 2007 worden afgegeven voor installaties waarvoor deze afwijking geldt. 
Deze vergunningen moeten waarborgen dat de fundamentele verplichtingen van de exploitant, 
zoals is vastgelegd in artikel 3 van de richtlijn, met ingang van 30 oktober 2007 worden 
nageleefd. 

Bovendien heeft de Commissie contact gezocht met de Roemeense autoriteiten om informatie 
                                               
1 PB L 257 van 10.10.96, blz. 26.
2 PB L 157 van 21.6.2005, blz. 180.
3 PB L 24 van 29.1.2008, blz. 8.
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te vragen over de vergunningen en bedrijfsomstandigheden van de desbetreffende installatie. 
De Roemeense autoriteiten hebben de volgende informatie verstrekt: 

 In 2008 heeft de nationale milieu-inspectie (de bevoegde instantie voor handhaving 
van milieuwetgeving) negentien klachten ontvangen over het functioneren van de 
installatie. Deze klachten gingen voornamelijk over de stankoverlast. Daarna heeft de 
bevoegde instantie handhavingsmaatregelen genomen die hebben geleid tot het 
opleggen van boetes aan de exploitant van de installatie wegens schending van de 
geldende wetgeving;

 Aan S.C PROTAN is door de bevoegde instantie een geïntegreerde vergunning 
verleend krachtens uitvoering van de IPPC-Richtlijn. In de vergunning zijn 
verplichtingen opgenomen voor de exploitant, om de emissie van de installatie te 
beperken, ook op het gebied van stank. Volgens de Roemeense autoriteiten zullen 
deze maatregelen de overlast die door de installatie is veroorzaakt, aanpakken. Het 
gaat hier om maatregelen voor zowel de korte termijn als de langere termijn.

Op grond van de door indiener verstrekte informatie en gezien de maatregelen van de 
Roemeense autoriteiten, kan de Commissie in de huidige situatie geen schending van 
Gemeenschapsrecht (IPPC-Richtlijn) vaststellen. 

Mocht indiener aanvullend bewijs leveren voor de stelling dat de desbetreffende installatie 
niet aan de eisen van Gemeenschapsrecht voldoet, dan zou de Commissie deze zaak verder 
onderzoeken. 

5. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 1 september 2009.

Indiener uit zijn bezorgdheid over de bedrijfsomstandigheden bij S.C. Protan SA, een 
verwerkingsbedrijf voor dierlijk afval in de Roemeense stad Popeşti-Leordeni. Volgens 
indiener leidt de uitstoot van het bedrijf tot ernstige stankoverlast.

Zoals aangegeven in vorige mededelingen (en volgens de informatie waarover de Commissie 
beschikt), gaat het hier om een installatie die door de Roemeense autoriteiten is goedgekeurd 
voor de verwerking van categorie-1 dierlijk afval, overeenkomstig Verordening (EG) nr.
1774/2002 tot vaststelling van de gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke 
consumptie bestemde dierlijke bijproducten1. Voor deze installatie is een vergunning 
afgegeven overeenkomstig de relevante bepalingen van Richtlijn 2008/1/EG inzake 
geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging (gecodificeerde versie van Richtlijn 
96/61/EG, hierna: IPPC-Richtlijn)2. Krachtens het toetredingsverdrag met Roemenië3 is aan 
het bedrijf in kwestie tot 31 december 2015 een afwijking toegekend om aan de 
verplichtingen te voldoen van artikel 9, lid 3 en lid 4 van Richtlijn 96/61/EG voor wat betreft 
de bepalingen aangaande de vaststelling van emissiegrenswaarden, parameters of 
gelijkwaardige technische maatregelen gebaseerd op de beste beschikbare technieken.

De Roemeense autoriteiten hebben de Commissie informatie verschaft over de maatregelen 

                                               
1 PB L 273 van 10.10.2002, blz.1.
2 PB L 24 van 29.1.2008, blz. 8.
3 PB L 157 van 21.6.2005, blz. 180.
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die de bevoegde autoriteit heeft genomen om te verzekeren dat de betrokken installatie aan de 
in de vergunning vastgelegde vereisten blijft voldoen. De Commissie kan daarom in de 
huidige situatie geen schending van Gemeenschapsrecht (IPPC-Richtlijn) vaststellen.


