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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0277/2008, του C.P., ρουμανικής ιθαγένειας, εξ ονόματος της ένωσης 
«One», η οποία συνοδεύεται από 11 υπογραφές, σχετικά με εικαζόμενες 
παραβιάσεις της νομοθεσίας για την περιβαλλοντική προστασία από 
εκμετάλλευση εκτροφής ζώων στο Ulmeni (κομητεία Maramureş)

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων αποτάθηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, εξ ονόματος μιας ένωσης κατοίκων 
στο Ulmeni (κομητεία Maramureş), εκφράζοντας την ανησυχία του για εικαζόμενη 
παραβίαση της νομοθεσίας όσον αφορά την περιβαλλοντική προστασία από παρακείμενη 
εκμετάλλευση εκτροφής ζώων. Ο αναφέρων υποστηρίζει ότι η εκμετάλλευση, η οποία 
βρίσκεται σε χώρο όπου παλαιότερα στεγάζονταν χοιροστάσια και η οποία ανακαινίστηκε με 
κοινοτική χρηματοδότηση, προκαλεί υψηλά επίπεδα ρύπανσης. Κατά τα φαινόμενα, ο 
ιδιοκτήτης, ο οποίος εικάζεται ότι κάνει περιστασιακή χρήση ορισμένων ουσιών προκειμένου 
να συγκαλύψει την οσμή ούτως ώστε να παραπλανήσει τους επιθεωρητές, απολαύει της 
υποστήριξης των τοπικών αρχών, οι οποίες απλώς αγνοούν τις καταγγελίες των κατοίκων της 
περιοχής σχετικά με την ανυπόφορη δυσοσμία, ιδίως τη δυσοσμία της κοπριάς.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 18 Ιουνίου 2008. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη την 1η Σεπτεμβρίου 2009.

Οι αναφέροντες διαμαρτύρονται για ενοχλήσεις από τη δυσοσμία και τον θόρυβο που 
προκαλούν η παραγωγή και η μεταφορά κοπριάς από ζωικό κεφάλαιο κοντά στα σπίτια τους. 
Επικρίνουν ιδιαίτερα τη μεταφορά κοπριάς με ανοικτά φορτηγά. Ισχυρίζονται ακόμη ότι οι 
τοπικές αρχές δεν έλαβαν κατάλληλα μέτρα για την αποτροπή ή τον περιορισμό των 
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οχλήσεων αυτών, αν και, όπως προκύπτει από το κείμενο της αναφοράς, έχουν 
πραγματοποιηθεί έλεγχοι. Αναφέρουν ότι ο ιδιοκτήτης της εγκατάστασης είναι δικαιούχος 
πόρων βάσει διατάξεων της κοινής γεωργικής πολιτικής και επίσης ότι τον υποψιάζονται για 
άσκηση αθέμιτης επιρροής σε τοπικούς φορείς λήψης αποφάσεων.

Οι μονάδες εντατικής κτηνοτροφίας μπορούν να εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 
2008/1/ΕΚ σχετικά με την ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχο της ρύπανσης (στο εξής: η 
οδηγία ΟΠΕΡ)1 ανάλογα με τον όγκο του ζωικού κεφαλαίου. Το σημείο 6.6 του 
παραρτήματος I της οδηγίας ΟΠΕΡ προβλέπει ότι εγκαταστάσεις εντατικής εκτροφής 
πουλερικών και χοίρων οι οποίες διαθέτουν πάνω από 2000 θέσεις για χοίρους παραγωγής 
(άνω των 30 kg) ή 750 θέσεις για χοιρομητέρες εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας. 

Η οδηγία ΟΠΕΡ απαιτεί οι εγκαταστάσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της να 
λειτουργούν βάσει αδειών που περιλαμβάνουν οριακές τιμές εκπομπών βάσει της εφαρμογής 
βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών (BΔT), που έχουν σχεδιαστεί για να αποτρέπουν και, όπου 
αυτό δεν είναι εφικτό, να μειώνουν γενικά τις εκπομπές και τον αντίκτυπο στο περιβάλλον 
συνολικά. Η αποτροπή ή η μείωση των εκπομπών στον αέρα, το νερό και το έδαφος πρέπει 
επομένως να αποτελεί αντικείμενο των περιβαλλοντικών αδειών που εκδίδονται σύμφωνα με 
την οδηγία ΟΠΕΡ.

Η Επιτροπή έχει εγκρίνει σειρά εγγράφων αναφοράς σχετικά με τις βέλτιστες διαθέσιμες 
τεχνικές (BREF) που καλύπτουν τις δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της 
οδηγίας ΟΠΕΡ, τα οποία πρέπει να λαμβάνονται υπόψη από τις αρμόδιες αρχές κατά τον 
καθορισμό των οριακών τιμών εκπομπής που βασίζονται σε ΒΔΤ, ισοδύναμων παραμέτρων ή 
τεχνικών μέτρων για τέτοιες εγκαταστάσεις.

Προκειμένου να προστατευθούν τα ύδατα από μόλυνση λόγω νιτρορρύπανσης γεωργικής 
προέλευσης, η ΕΕ ενέκρινε την οδηγία για τη νιτρορρύπανση (91/676/ΕΟΚ).

Βάσει της εν λόγω οδηγίας, τα κράτη μέλη οφείλουν να παρακολουθούν την ποιότητα των 
υδάτων, να εντοπίζουν ύδατα που έχουν μολυνθεί ή κινδυνεύουν να μολυνθούν και να 
χαρακτηρίζουν ευάλωτες ζώνες τις λεκάνες απορροής που καταλήγουν σε αυτά τα ύδατα. 
Στις ευάλωτες ζώνες, τα κράτη μέλη οφείλουν να αναπτύξουν προγράμματα δράσης που 
περιέχουν μέτρα τα οποία πρέπει να εφαρμόζουν οι γεωργοί και τα οποία αποσκοπούν στον 
περιορισμό ή/και την αποτροπή της μόλυνσης των υδάτων λόγω νιτρορρύπανσης. Τα μέτρα 
αφορούν την ορθή διαχείριση κοπριάς και λιπασμάτων, όπως κατάλληλος εξοπλισμός 
εφαρμογής κοπριάς, επαρκείς χώροι αποθήκευσης κοπριάς και περιορισμός της χρήσης 
λιπασμάτων.

Τα κράτη μέλη οφείλουν επίσης να συντάξουν κώδικες ορθής γεωργικής πρακτικής που 
πρέπει να εφαρμόζουν οι γεωργοί σε εθελοντική βάση εκτός των ευάλωτων ζωνών και οι 
οποίοι θα περιέχουν μέτρα για τη βελτίωση της διαχείρισης κοπριάς και λιπασμάτων. 
Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε στη διάθεσή μας, ο δήμος του Ulmeni δεν 
βρίσκεται σε ζώνη που έχει χαρακτηρισθεί ευάλωτη βάσει της οδηγίας για τη νιτρορρύπανση. 
Αυτό σημαίνει ότι οι αρχές πρέπει να συστήσουν στον κτηνοτρόφο να εφαρμόσει τον κώδικα 
ορθής γεωργικής πρακτικής. Ωστόσο, δεν είναι υποχρεωμένος να το πράξει.
                                               
1  ΕΕ L 24 της 29.7.2008, σ. 8
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Η Επιτροπή αξιολογεί συνεχώς την εφαρμογή της οδηγίας για τη νιτρορρύπανση στα κράτη 
μέλη, περιλαμβανομένης της Ρουμανίας. Θα λάβει κατάλληλα μέτρα εάν διαφανεί ότι η 
εφαρμογή δεν γίνεται σύμφωνα με την οδηγία. Πρέπει να σημειωθεί ότι η καθοδήγηση και ο 
έλεγχος των επιμέρους αγροτών εμπίπτει στην αρμοδιότητα των αρμόδιων αρχών στα κράτη 
μέλη, που έχουν και την ευθύνη να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα σε περίπτωση που δεν 
τηρείται η νομοθεσία. 

Η διαχείριση της κοπριάς από ζωικό κεφάλαιο μπορεί να είναι επίσης σημαντική από την 
άποψη της προστασίας των υδάτινων πόρων από τη νιτρορρύπανση1, η οποία μπορεί να 
προκληθεί από τη διασπορά της κοπριάς στο έδαφος ως λίπασμα. Σύμφωνα με τους 
αναφέροντες, τουλάχιστον ένα μέρος της κοπριάς χρησιμοποιείται στον περιβάλλοντα χώρο 
του Tohat, περίπου δύο χιλιόμετρα βόρεια, και, όπως και το Ulmeni, κοντά στον ποταμό 
Somes. Η διασπορά περισσότερων από 170 kg ισοδυνάμου αζώτου ετησίως ανά εκτάριο σε 
κοπριά από ζωικό κεφάλαιο θα μπορούσε γενικά να θεωρηθεί γεγονός άξιο προσοχής, αλλά 
οι αναφέροντες δεν υπέβαλαν στοιχεία ούτε σχετικά με αυτή την πτυχή. Η περιοχή μεταξύ 
Ulmeni και Tohat είναι σε μεγάλο βαθμό καλλιεργήσιμη και δεν αποκλείεται να τηρούνται οι 
ορθές γεωργικές πρακτικές. Πληροφοριακά αναφέρεται ότι υπάρχουν ευάλωτες στη 
νιτρορρύπανση ζώνες με ιστορικά ή/και τρέχοντα προβλήματα μόλυνσης κατάντη του Somes
προς τα ουγγρικά σύνορα, αλλά αυτό δεν ισχύει στην περίπτωση των περιοχών Ulmeni και 
Tohat.

Η Επιτροπή θα ζητήσει πληροφορίες από τις ρουμανικές αρχές προκειμένου να διαπιστώσει 
πώς εφαρμόζονται οι διατάξεις της οδηγίας ΟΠΕΡ σε σχέση με τη συγκεκριμένη 
εγκατάσταση.

4. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 19 Φεβρουαρίου 2010.

Όπως αναφέρεται στην προηγούμενη ανακοίνωσή της, η Επιτροπή διερεύνησε το θέμα 
περαιτέρω με τη βοήθεια των ρουμανικών αρχών. Τέθηκαν ερωτήματα σχετικά με τις 
περιβαλλοντικές άδειες της εγκατάστασης, καθώς και σχετικά με τυχόν μέτρα επιβολής τα 
οποία έλαβε η αρμόδια αρχή.

Στην απάντησή τους οι ρουμανικές αρχές ενημέρωσαν την Επιτροπή ως εξής:

- Οι δραστηριότητες που εκτελούνται στην εγκατάσταση που διαχειρίζεται ο Nicolae Pop
(εκτροφή βοοειδών) δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 2008/1/ΕΚ σχετικά με 
την ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχο της ρύπανσης (ΟΠΕΡ)2 και, συνεπώς, δεν 
χορηγήθηκε άδεια ΟΠΕΡ στην εγκατάσταση αυτή·

- Παρόλο που η εγκατάσταση δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας ΟΠΕΡ, διαθέτει 
τις απαραίτητες κτιριακές άδειες και άδειες λειτουργίας βάσει της ρουμανικής νομοθεσίας, 
ώστε να εκτελεί τις σχετικές δραστηριότητες·

                                               
1 Οδηγία 91/676/ΕΟΚ για την προστασία των υδάτων από τη νιτρορρύπανση γεωργικής 
προέλευσης, ΕΕ L 375 της 31.12.1991, σ. 1-8 
2 ΕΕ L 24 της 29.1.2008, σ. 8
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- Η εγκατάσταση υποβλήθηκε σε αρκετούς ελέγχους συμμόρφωσης που διενεργήθηκαν από 
την αρμόδια αρχή, και έχουν ληφθεί διοικητικά μέτρα προκειμένου να διασφαλιστεί η 
συμμόρφωση προς τους όρους της άδειας.

Υπό το πρίσμα των ανωτέρω, η Επιτροπή δεν μπορεί να εντοπίσει παραβίαση της κοινοτικής 
νομοθεσίας.


