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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiţia nr. 0276/2007, adresată de Ioan Paul, de cetăţenie română, însoţită de 
34 de semnături, privind impactul dăunător asupra sănătăţii locuitorilor al 
activităţilor desfăşurate de o întreprindere din vecinătate specializată în 
reciclarea deşeurilor de origine animală

1. Rezumatul petiţiei

Petiţionarul, în numele a 34 de locuitori din Ilfov (Popeşti-Leordeni, România), își exprimă 
nemulțumirea față de mirosurile neplăcute generate de activitatea unei întreprinderi din 
vecinătate specializate în reciclarea deşeurilor de origine animală. Potrivit petiţionarului, aerul 
din regiune este foarte poluat şi toate cererile adresate autorităţilor locale au rămas fără niciun 
răspuns. Petiţionarul, care susţine că respectiva întreprindere nu a luat măsurile necesare 
pentru a-şi moderniza instalaţiile, solicită Parlamentului European să intervină.

2. Admisibilitate 

Declarată admisibilă la 26 iulie 2007. Comisia a fost invitată să furnizeze informaţii [articolul 
192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 19 octombrie 2007

Petiţionarul își exprimă preocuparea cu privire la condiţiile de funcționare a fabricii de 
procesare a deşeurilor animale S.C. PROTAN SA, amplasată în oraşul Popeşti-Leordeni, 
România. Potrivit petiţionarului, emisiile instalaţiilor cauzează probleme grave în ceea ce 
priveşte mirosurile.
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Directiva 96/61/CE privind prevenirea şi controlul integrat al poluării1 acoperă instalaţiile 
care efectuează următoarele activităţi: instalaţii pentru evacuarea sau reciclarea resturilor şi 
reziduurilor animale, cu o capacitate de tratament depăşind 10 tone pe zi. Conform directivei, 
autorităţile competente trebuie să stabilească, pentru fiecare instalaţie, o autorizaţie integrată, 
pe baza celor mai bune tehnici disponibile pentru a asigura un nivel ridicat de protecţie a 
mediului în ansamblu. Autorităţile competente trebuie, de asemenea, să asigure că toate 
condiţiile autorizaţiei sunt îndeplinite de către operator în timpul funcţionării instalaţiei.

În temeiul Tratatului de Aderare a României2, S.C. PROTAN S.A. a primit o derogare până la 
31 decembrie 2015 pentru a îndeplini cerinţele articolului 9 alineatele (3) şi (4) din Directiva 
96/61/CE în ceea ce priveşte dispoziţiile de stabilire a valorilor-limită de emisie, parametrii 
echivalenţi sau măsurile tehnice bazate pe cele mai bune tehnologii disponibile. Totuşi, 
autorizaţiile coordonate pe deplin vor fi emise înainte de 30 octombrie 2007 pentru instalaţiile 
incluse în această derogare, conţinând termene individuale pentru îndeplinirea tuturor 
cerinţelor. Aceste autorizaţii vor asigura respectarea principiilor generale care reglementează 
obligaţiile de bază ale operatorilor, astfel cum este specificat la articolul 3 din directivă, până 
la 30 octombrie 2007.

Concluzii

Comisia va cerceta în continuare împreună cu autorităţile române modul în care Directiva 
96/61/CE este pusă în aplicare în ceea ce priveşte instalaţia în cauză. Comisia va solicita, de 
asemenea, informaţii din partea autorităţilor române cu privire la punerea în aplicare a altor 
legislații comunitare care ar putea fi deja aplicabile acestei instalaţii specifice, referindu-se în 
special la legislaţia privind deşeurile şi calitatea aerului.

4. Răspunsul Comisiei, primit la 21 octombrie 2008

Astfel cum s-a indicat în comunicarea anterioară a Comisiei, instalaţia beneficiază de o 
derogare prin Tratatul de Aderare a României3, până la 31 decembrie 2015, pentru a îndeplini 
cerinţele articolului 9 alineatele (3) și (4) din Directiva 2008/1/CE privind prevenirea şi 
controlul integrat al poluării (versiune codificată a Directivei 96/61/CE, denumită în 
continuare Directiva IPPC)4 în ceea ce priveşte dispoziţiile privind stabilirea valorilor-limită
de emisii, a parametrilor echivalenţi sau a măsurilor tehnice bazate pe cele mai bune 
tehnologii disponibile. Cu toate acestea, autorizaţiile pe deplin integrate trebuie să fie emise 
înainte de 30 octombrie 2007 pentru instalaţii la care se referă această derogare, cuprinzând 
programe individuale obligatorii pentru realizarea compatibilităţii depline. Autorizaţiile vor 
asigura compatibilitatea cu principiile generale care guvernează obligaţiile de bază ale 
operatorilor, astfel cum sunt stabilite la articolul 3 din directivă, până la 30 octombrie 2007.

Mai mult, Comisia a contactat autorităţile române pentru a solicita informaţii despre situaţia 
autorizării şi a condiţiilor de funcţionare a instalaţiei în cauză. Autorităţile române au oferit 
următoarele informaţii:
                                               
1 JO L 257, 10.10.1996, p. 26.
2 JO L 157, 21.6.2005, p. 180.
3 JO L 157, 21.6.2005, p. 180
4 JO L 24, 29.1.2008., p. 8
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 În 2008, Garda Naţională de Mediu (autoritatea competentă pentru punerea în aplicare 
a legislaţiei de mediu) a primit nouăsprezece plângeri privind funcţionarea instalaţiei. 
Aspectul principal din aceste plângeri îl constituie problema mirosului. Ca urmare, 
autoritatea competentă a luat măsuri de executare care au avut ca rezultat aplicarea de 
amenzi financiare operatorului instalaţiei pentru încălcarea legislaţiei aplicabile;

 Societăţii S.C PROTAN SA i s-a emis un permis integrat de către autoritatea 
competentă în temeiul punerii în aplicare a Directivei IPPC. Autorizaţia include 
cerinţe pentru operator de a limita emisiile instalaţiei, inclusiv cele legate de 
problemele de miros. Potrivit autorităţilor române, măsurile vor aborda neplăcerile 
cauzate de instalaţie. Acestea includ atât măsuri pe termen scurt, cât şi pe termen lung.

Pe baza informaţiilor prezentate de petiţionar şi date fiind măsurile puse în aplicare de 
autorităţile române, Comisia nu poate identifica nicio încălcare a legislaţiei comunitare 
(Directiva IPPC) în situaţia actuală.

Dacă petiţionarul va furniza dovezi suplimentare potrivit cărora instalaţia în cauză nu respectă 
cerinţele legislaţiei comunitare, Comisia poate continua cercetarea acestui caz.

5. Răspunsul Comisiei, primit la 1 septembrie 2009

Petiţionarul este preocupat de condiţiile de funcţionare a instalaţiei de prelucrare a deşeurilor 
S.C. PROTAN SA, situată în oraşul Popeşti-Leordeni, România. Potrivit petiţionarului, 
emisiile acestei instalaţii cauzează probleme grave în ceea ce priveşte mirosurile.

Aşa cum se indică în comunicările anterioare şi potrivit informaţiilor aflate la dispoziţia 
Comisiei, instalaţia, care a fost inclusă de către autorităţile române pe lista unităţilor aprobate 
de procesare a subproduselor animale din categoria I în conformitate cu Regulamentul (CE) 
nr. 1774/2002 de stabilire a normelor sanitare privind subprodusele de origine animală care nu 
sunt destinate consumului uman1, deţine o autorizaţie emisă în conformitate cu dispoziţiile 
relevante ale Directivei 2008/1/CE privind prevenirea şi controlul integrat al poluării 
(versiune codificată a Directivei 96/61/CE, denumită în continuare: Directiva IPPC)2. În plus,
instalaţia beneficiază de o derogare prin Tratatul de Aderare a Republicii România3 până la 
31 decembrie 2015 pentru a satisface cerinţele articolului 9 alineatele (3) şi (4) din Directiva
IPPC în ceea ce privește dispoziţiile referitoare la stabilirea valorilor-limită de emisie, a 
parametrilor echivalenţi sau a măsurilor tehnice bazate pe cele mai bune tehnici disponibile.

De asemenea, autorităţile române au informat Comisia cu privire la măsurile de executare 
luate de autoritatea competentă pentru a garanta că instalaţia în cauză respectă condiţiile 
autorizaţiei sale. Prin urmare, Comisia nu poate identifica o încălcare a legislaţiei comunitare
(Directiva IPPC).

                                               
1 JO L 273, 10.10.2002, p.1.
2 JO L 24, 29.01.2008., p. 8
3 JO L 157, 21.06.2005, p. 180


