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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0277/2008 af C.P., rumænsk statsborger, for Association One, og 11 
medunderskrivere, om påstået overtrædelse af miljøbeskyttelseslovgivningen af 
en besætning i Ulmeni (Maramures-distriktet)

1. Sammendrag

Andrageren har kontaktet Europa-Parlamentet for en beboerorganisation i Ulmeni 
(Maramures-distriktet) og udtrykt bekymring over en påstået overtrædelse af 
miljøbeskyttelseslovgivningen af en nærliggende besætning. Andrageren hævder, at 
besætningen, som er beliggende et sted, hvor der tidligere var svinestalde, og som er renoveret 
ved hjælp af EU-midler, forårsager alvorlig forurening. Ejeren, som hævdes af og til at 
anvende visse stoffer til camouflering af lugten for at vildlede inspektørerne, får 
tilsyneladende støtte fra de lokale myndigheder, som ganske enkelt ignorerer klagerne fra de 
lokale beboere over den uudholdelige stank, især fra gødningen.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 18. juli 2008). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 1. september 2009.

"Andragerne klager over lugt- og lydgener fra produktionen og transporten af husdyrgødning 
nær deres hjem. De er især kritiske over for transporten af gødning på åbne transportvogne.
De hævder ligeledes, at de lokale myndigheder ikke har truffet passende foranstaltninger for 
at forhindre eller reducere disse gener, selv om det fremgår af andragendets tekst, at der er 
blevet foretaget inspektioner. De nævner, at ejeren af besætningen modtager midler i henhold 
til bestemmelserne i den fælles landbrugspolitik, og også at de mistænker ham for utilbørlig 
påvirkning af de lokale beslutningstagere.
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Intensive husdyrenheder kan falde ind under anvendelsesområdet for direktiv 2008/1/EF om 
integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening (i det følgende benævnt IPPC-
direktivet)1 afhængig af besætningens størrelse. I punkt 6.6 i bilag I til IPPC-direktivet 
fastsættes det, at anlæg til intensiv svineavl med plads til 2.000 avlssvin (30 kg) eller 750 
pladser til søer falder ind under direktivets anvendelsesområde.

Ifølge IPPC-direktivet skal anlæg, som falder ind under direktivets anvendelsesområde, drives 
i overensstemmelse med visse godkendelser omfattende emissionsgrænseværdier, der er 
baseret på de bedste tilgængelige teknikker (BAT), med henblik på at forhindre og, hvor dette 
ikke er muligt, begrænse emissionerne og indvirkningen på miljøet som helhed. Forebyggelse 
eller begrænsning af emissioner til luft, vand og jordbund bør derfor behandles i de 
miljøgodkendelser, som udstedes i overensstemmelse med IPPC-direktivet.

Kommissionen har vedtaget en række BAT-referencedokumenter (BREF-dokumenter), som 
omfatter de aktiviteter, der falder ind under IPPC-direktivets anvendelsesområde, og de 
kompetente myndigheder skal tage disse i betragtning, når de fastlægger BAT-baserede 
grænseværdier for emissioner, tilsvarende parametre eller tekniske foranstaltninger 
vedrørende sådanne anlæg.

For at beskytte vandområder mod forurening forårsaget af nitrater, der stammer fra
landbruget, har EU vedtaget nitratdirektivet (91/676/EØF).

I henhold til dette direktiv er medlemsstaterne forpligtede til at måle vandkvaliteten, at 
kortlægge vandområder, der er forurenede eller risikerer at blive det, og at udpege som 
sårbare zoner de afvandingsområder, hvorfra der er afstrømning til disse vandområder. Inden 
for de sårbare zoner skal medlemsstaterne udarbejde handlingsprogrammer med 
foranstaltninger, som skal anvendes af landmændene, og som har til formål at nedbringe
og/eller forebygge forurening forårsaget af nitrater. Foranstaltningerne vedrører god 
håndtering af husdyrgødning og kunstgødning, som f.eks. passende udstyr til 
gødningstilførsel, tilstrækkelige faciliteter til opbevaring af gødning og begrænsning af 
anvendelsen af kunstgødning.

Medlemsstaterne skal ligeledes udarbejde retningslinjer for godt landmandskab, som skal 
anvendes af landmændene på frivillig basis uden for de sårbare zoner, og som indeholder 
foranstaltninger til forbedret håndtering af husdyrgødning og kunstgødning. Ifølge vores 
oplysninger er kommunen Ulmeni ikke beliggende i en zone, der er udpeget som sårbar i 
henhold til nitratdirektivet. Dette betyder, at myndighederne bør tilråde landmanden at 
anvende retningslinjerne for godt landmandskab. Han er imidlertid ikke forpligtet hertil.

Kommissionen vurderer løbende gennemførelsen af nitratdirektivet i medlemsstaterne, 
herunder i Rumænien. Den vil træffe passende foranstaltninger, hvis det viser sig, at 
gennemførelsen ikke foretages i overensstemmelse med direktivet. Det skal bemærkes, at 
vejledning og kontrol af de enkelte landmænd henhører under de relevante myndigheders 
kompetence i medlemsstaterne, som er ansvarlige for at træffe passende foranstaltninger, hvis 
lovgivningen ikke overholdes.

                                               
1 EUT 24 af 29.7.2008, s. 8.
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Håndteringen af husdyrgødning kan også være vigtig med hensyn til beskyttelse af 
vandressourcer mod forurening forårsaget af nitrater1, som kan hidrøre fra spredning af 
husdyrgødning på jordbunden som gødning. Ifølge andragerne anvendes i hvert fald en del af 
husdyrgødningen i Tohatområdet ca. 2 km mod nord og også, som det er tilfældet med 
Ulmeni, tæt ved Somesfloden. Spredning af over 170 kg nitrogenækvivalent husdyrgødning 
pr. ha om året ville normalt kræve opmærksomhed, men andragerne er heller ikke 
fremkommet med data på dette område. Området mellem Ulmeni og Tohat er stort set 
dyrkbart, og det er ikke usandsynligt, at godt landmandskab respekteres. Det er en 
kendsgerning, at der er nitratfølsomme zoner med historiske og/eller aktuelle 
forureningsproblemer ned langs Somesfloden mod den ungarske grænse, men dette er faktisk 
ikke tilfældet i områderne Ulmeni og Tohat.

Kommissionen vil anmode de rumænske myndigheder om oplysninger med henblik på at 
klarlægge, hvorledes IPPC-direktivet gennemføres med hensyn til dette specifikke anlæg."

4. Kommissionens svar, modtaget den 19. februar 2010.

"Kommissionen har, som anført i dens tidligere meddelelse, undersøgt denne sag yderligere 
med bistand fra de rumænske myndigheder. Der er blevet rejst spørgsmål om anlæggets 
miljøtilladelser samt eventuelle håndhævelsesforanstaltninger, som den kompetente 
myndighed har truffet.

I deres svar informerede de rumænske myndigheder Kommissionen om følgende:

- De aktiviteter, der udføres i anlægget, som drives af Nicolae Pop (kvægavl), falder ikke 
ind under anvendelsesområdet for direktiv 2008/1/EF om integreret forebyggelse og 
bekæmpelse af forurening (IPPC)2, og dermed blev der ikke udstedt en IPPC-tilladelse til 
dette anlæg.

- Selv om anlægget ikke falder ind under anvendelsesområdet for IPPC-direktivet, er det i 
besiddelse af de fornødne bygge- og driftstilladelser, der i henhold til rumænsk lovgivning 
er nødvendige for at udføre den pågældende aktivitet.

- Anlægget har været underlagt adskillige overensstemmelseskontroller, der er blevet udført 
af den kompetente myndighed, og der er blevet truffet administrative foranstaltninger for 
at sikre, at betingelserne for tilladelsen overholdes.

På baggrund af ovenstående kan Kommissionen ikke påvise nogen overtrædelse af
fællesskabslovgivningen."

                                               
1 Direktiv 91/676/EØF om beskyttelse af vand mod forurening forårsaget af nitrater, der stammer fra landbruget, 
EFT L 375 af 31.12.1991, s. 1-8.
2 EUT L 24 af 29.1.2008, s. 8.


