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BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

19.02.2010

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0277/2008, внесена от C.P., с румънско гражданство, от името на 
„Association One”, с 11 подписа, относно предполагаеми нарушения на 
законодателството за защита на околната среда от животновъдна ферма в 
Улмени (провинция Марамуреш)

1. Резюме на петицията

От името на асоциацията на жителите на Улмени (провинция Марамуреш) вносителят 
на петицията се е свързал с Европейския парламент, за да изрази загрижеността си 
относно предполагаеми нарушения на законодателство за защита на околната среда от 
страна на разположено наблизо животновъдно стопанство. Вносителят на петицията 
твърди, че фермата, която е разположена на място, където преди това е имало 
свинарник, и която е обновена чрез финансиране от ЕС, причинява високи нива на 
замърсяване. Изразява се предположение, че собственикът, който явно понякога
използва вещества, за да прикрие миризмите и да подведе инспекторите, се ползва с 
подкрепата на местните органи, които просто пренебрегват оплакванията на местните 
жители относно непоносимата миризма и по-конкретно тази на животински тор.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 18 юли 2008 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от Правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 1 септември 2009 г.

Вносителите на петицията се оплакват от миризмата и шума от производството и 
транспортирането на животински тор в близост до домовете им. Те са особено 
недоволни от транспортирането на животински тор в открити превозни средства. Те 
също така твърдят, че местните органи не са предприели необходимите мерки за 
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предотвратяване или намаляване въздействието на тези неприятни фактори, въпреки че 
от петицията става ясно, че са извършени проверки. Те споменават, че собственикът на 
съоръжението е получил средства, управлявани съгласно разпоредбите на Общата 
селскостопанска политика, и че го подозират в оказване на неправомерно влияние 
върху местните органи за вземане на решения.

Фермите за интензивно животновъдство могат да попаднат в обхвата на Директива 
2008/1/ЕО за комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването (наричана за 
краткост Директива за КПКЗ)1, в зависимост от броя на добитъка. Точка 6.6 от 
приложение I към Директивата за КПКЗ предвижда, че в обхвата й попадат съоръжения
за интензивно отглеждане на свине с повече от 2 000 места за свине за угояване (над 30 
кг) или 750 места за свине майки.

Съгласно Директивата за КПКЗ съоръженията, които попадат в нейния обхват, следва 
да функционират съгласно издадени разрешителни, включително за норми за 
допустими емисии, основаващи се на най-добрите налични техники (НДНТ), 
предназначени за предотвратяване, и където това не е възможно, намаляване на 
количеството на емисиите и въздействието върху околната среда като цяло. 
Следователно предотвратяването или намаляването на емисиите във въздуха, водата и 
почвата следва да бъдат посочени в разрешителните, свързани с опазването на околната 
среда и издавани съгласно Директивата за КПКЗ.

Комисията прие няколко референтни документа за НДНТ (BREFs), включващи
дейностите, попадащи в обхвата на Директивата за КПКЗ, които следва да се вземат 
предвид от компетентните органи при определянето на нормите за допустими емисии,
базирани на НДНТ, на еквивалентните параметри или техническите мерки, свързани с 
тези съоръжения.

ЕС прие Директива за нитратите (91/676/ЕИО) за опазване на водите от замърсяване с 
нитрати от селскостопански източници.

Съгласно тази директива държавите-членки са задължени да следят качеството на 
водите, да посочват водни източници, които са замърсени или има риск да бъдат 
замърсени и да обявяват за уязвими зони водните басейни, които се вливат в тези води. 
Държавите-членки следва да създадат програми за действие за тези уязвими зони, 
съдържащи мерки, които да бъдат прилагани от земеделските производители, с цел да 
се намали и/или предотврати замърсяването на водите с нитрати. Тези мерки са 
свързани с доброто управление на естествените и изкуствени торове, като например 
използването на подходящо оборудване за разпръскване на торове, достатъчно място за 
съхраняване на торовете и ограничаване на употребата на изкуствени торове.

Държавите-членки следва също така да изготвят кодекс на добри селскостопански
практики, който да се прилага доброволно от земеделските производители извън 
уязвимите зони и да съдържа мерки за подобряване на управлението на естествените и 
изкуствени торове. Според информацията, с която разполагаме, община Улмени не се 
намира в зона, определена като уязвима съгласно Директивата за нитратите. Това 

                                               
1  ОВ L 24, 29.7.2008 г., стр. 8.
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означава, че органите следва да препоръчат на селскостопанските производители да 
прилагат кодекса на добри селскостопански практики. Но селскостопанските 
производители не са задължени да го прилагат.

Комисията извършва непрекъсната оценка на прилагането на Директивата за нитратите 
в държавите-членки, включително в Румъния. Тя ще предприеме необходимите 
действия, ако стане ясно, че директивата не се прилага правилно. Също така беше 
отбелязано, че управлението и контролът върху дейността на отделните 
селскостопански производители попада в сферата на компетентност на съответните 
органи в рамките на държавата-членка, която носи отговорност за предприемането на 
съответните мерки, в случай че законодателството не се спазва.

Управлението на животински тор може да бъде важно и от гледна точка на опазването 
на водните ресурси от замърсяване с нитрати1, което може да се получи в резултат на 
разпръскването на животински тор по земята, като подобряващо почвата вещество. 
Според вносителите на петицията поне част от този животински тор се използва в 
покрайнините на Tohat, на около два километра северна посока и също като Улмени –
близо до река Somes. Разпръскването на над 170 кг азотен еквивалент на хектар
годишно в животински тор по правило изисква да се обърне внимание върху този факт, 
но вносителите на петицията нямат данни и по този въпрос. Районът между Улмени и
Tohat представлява предимно обработваема земя и е малко вероятно да не се спазват 
добрите селскостопански практики. Припомняме, че надолу по течението на река 
Somes по посока на унгарската граница има зони, чувствителни по отношение на 
замърсяване с нитрати, с минали и/или настоящи проблеми във връзка със 
замърсяването, но в действителност случаят с районите Улмени и Tohat не е такъв.

Комисията ще изиска информация от румънските органи, за да проследи прилагането 
на разпоредбите на Директивата за КПКЗ във връзка с конкретното съоръжение.

4. Отговор от Комисията, получен на 19 февруари 2010 г.

Както беше посочено в предишните съобщения на Комисията, бяха извършени 
допълнителни проучвания по въпроса в сътрудничество с румънските органи. Бяха 
отправени въпроси, свързани с екологичните разрешителни за съоръжението, както и с
действията, предприети от компетентния орган за налагане спазването на съответните 
изисквания.

В своя отговор румънските органи информираха Комисията относно следното:

- Дейностите, извършвани в съоръжението, което се управлява от Nicolae Pop 
(отглеждане на добитък) не попадат в обхвата на Директива 2008/1/ЕО за 
комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването (КПКЗ)2, и следователно 
за това съоръжение не е издавано разрешително по КПКЗ;

                                               
1 Директива 91/676/ЕИО за опазване на водите от замърсяване с нитрати от селскостопански източници, 
ОВ L 375 , 31.12.1991 г., стр.1-8.
2  ОВ L 24, 29.7.2008 г., стр. 8.
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- Въпреки че съоръжението не попада в обхвата на Директивата за КПКЗ, то 
разполага с необходимите разрешителни за строеж и функциониране, изисквани за 
извършване на въпросната дейност съгласно румънското законодателство;

- Компетентният орган е направил няколко проверки за съответствие на 
съоръжението с изискванията, като са предприети административни мерки за 
гарантиране на съответствие с условията, указани в разрешителните.

Предвид гореизложеното, Комисията не е установила наличие на нарушение на 
правото на Общността.


