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KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK 
RÉSZÉRE

Tárgy: A C.P., román állampolgár által az „1. sz. szövetség” nevében benyújtott, 
0277/2008. számú, 11 aláírást tartalmazó petíció a környezetvédelmi 
jogszabályoknak egy Ulmeniben (Máramaros megye) található, állattartással 
foglalkozó gazdaság általi állítólagos megsértéséről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója egy ulmeni (Máramaros megye) lakószövetség nevében azzal a céllal 
vette fel a kapcsolatot az Európai Parlamenttel, hogy aggodalmát fejezze ki a 
környezetvédelmi jogszabályoknak egy közeli állattartó telep általi állítólagos megsértése 
miatt. A petíció benyújtója kifejti, hogy a gazdaság, ahol a sertésólakat uniós támogatással 
újították fel, magas szintű környezetszennyezést okoz. Az ismertetett információk alapján a 
telep tulajdonosa, aki – állítólag – időnként bizonyos anyagokat használ a szag elfedésére az 
ellenőrök félrevezetése érdekében, a helyi hatóságok támogatását élvezi, amelyek egyszerűen 
figyelmen kívül hagyják a helyi lakosoknak az elviselhetetlen bűz miatti panaszait, amit 
kiváltképpen a trágya okoz.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2008. július 18. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2009. szeptember 1.

A petíció benyújtói az otthonukhoz közel zajló trágyatermelésből és szállításból fakadó 
zavaró szagok és zajok miatt tesznek panaszt. Különösen kritikával illetik, hogy a trágyát 
nyitott szállítóeszközökkel szállítják. Azt állítják továbbá, hogy a helyi hatóságok nem tettek 
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megfelelő lépéseket e zavaró hatások megelőzésére vagy csökkentésére, bár a petíció 
szövegéből az derül ki, hogy vizsgálatokat végeztek. Megemlítik, hogy a létesítmény 
üzemeltetője a közös agrárpolitika rendelkezései szerint kezelt finanszírozás 
kedvezményezettje, valamint azt is, hogy gyanújuk szerint jogtalan befolyása van a helyi 
döntéshozatalra.

Az intenzív állattartó telepek az állatok egyedszámától függően a környezetszennyezés 
integrált megelőzéséről és csökkentéséről szóló 2008/1/EK irányelv1 (a továbbiakban IPPC-
irányelv) hatálya alá tartoznak. Az IPPC-irányelv I. mellékletének 6.6 pontja meghatározza, 
hogy azok a sertések intenzív tenyésztésére szolgáló létesítmények, amelyek hízósertések (30 
kg feletti) számára 2000 férőhellyel vagy tenyészkocák számára 750 férőhellyel rendelkeznek, 
az irányelv hatálya alá tartoznak. 

Az IPPC-irányelv előírja a hatálya alá tartozó létesítmények számára, hogy a legjobb elérhető 
technikákon (BAT) alapuló kibocsátási határértékeket tartalmazó engedélyekkel összhangban 
működjenek, amelyek célja, hogy megelőzzék, és ha ez nem kivitelezhető, csökkentsék a 
kibocsátásokat és a környezet egészét érő hatást. A levegőbe, vízbe és talajba irányuló 
kibocsátások megelőzésével vagy csökkentésével ezért az IPPC-irányelvvel összhangban 
kiadott környezetvédelmi engedélyekben kell foglalkozni.

A Bizottság több, az IPPC-irányelv hatálya alá tartozó tevékenységekkel foglalkozó BAT 
referenciadokumentumot (BREF-et) fogadott el, amelyeket az illetékes hatóságoknak az ilyen 
létesítményekre vonatkozó, BAT-on alapuló kibocsátási határértékek, ezekkel egyenértékű 
paraméterek vagy technikai intézkedések megállapításakor figyelembe kell venniük.

A vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelme érdekében az EU 
elfogadta a nitrátokról szóló (91/676/EGK) irányelvet.

Az említett irányelv szerint a tagállamok kötelesek ellenőrizni a vizek minőségét, azonosítani 
a szennyezett vagy szennyezés kockázatának kitett vizeket, és veszélyeztetett területként 
kijelölni azokat a vízgyűjtő területeket, amelyek ezekbe a vizekbe folynak. A veszélyeztetett 
területeken belül a tagállamoknak a gazdák által alkalmazandó intézkedéseket tartalmazó 
cselekvési programokat kell kialakítaniuk, amelyek célja, hogy csökkentsék és/vagy 
megelőzzék a vizek nitrátszennyezését. Az intézkedések a szerves trágya és trágya helyes 
kezelésével kapcsolatosak, mint például a szerves trágya kijuttatásához használt megfelelő 
felszerelés, a szerves trágya elegendő tárolása, valamint a trágyák kijuttatásának korlátozása.

A tagállamoknak meg kell állapítaniuk a helyes mezőgazdasági gyakorlat szabályzatait, 
amelyeket a gazdáknak a veszélyeztetett területeken kívül, önkéntes alapon kell alkalmazniuk, 
és a szerves trágya és trágya kezelésének javítását célzó intézkedéseket tartalmaznak. 
Információink szerint Ulmeni település olyan területen található, amelyet a nitrátokról szóló 
irányelv értelmében nem jelöltek ki veszélyeztetett területnek. Ez azt jelenti, hogy a 
hatóságoknak ajánlaniuk kell a gazdálkodó számára, hogy alkalmazza a helyes 
mezőgazdasági gyakorlatokról szóló szabályzatot; az illető azonban nem köteles így tenni.

A Bizottság folyamatosan ellenőrzi a nitrátokról szóló irányelv végrehajtását a tagállamokban, 
                                               
1  HL L 24., 2008.7.29., 8. o.
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köztük Romániában is. Megfelelő lépést fog tenni, ha úgy tűnik, hogy a végrehajtás nem az 
irányelvvel összhangban történik. Megjegyzendő, hogy az egyes gazdálkodóknak nyújtott 
iránymutatás és az ellenőrzésük a tagállamok illetékes hatóságainak hatáskörébe tartozik –
ezek feladata, hogy megfelelő lépéseket tegyenek, ha a jogszabályokat nem tartják 
tiszteletben. 

A szerves trágya kezelése a vízkészletek nitrátszennyezéssel szembeni védelme1

szempontjából is fontos lehet, ami a szerves trágya termőföldekre, trágyázás céljából történő 
kijuttatásából fakadhat. A petíció benyújtói szerint a szerves trágyának legalább egy részét 
Tohat környékén, körülbelül két kilométerre északra, és Ulmenihez hasonlóan szintén a 
Szamos folyó közelében alkalmazzák. Szerves trágya esetén a hektáronkénti évi 170 kg 
nitrogén-egyenérték kijuttatására többnyire kiemelt figyelmet fordítanak, ám a petíció 
benyújtói e tekintetben sem közöltek adatokat. Az Ulmeni és Tohat közötti terület nagyrészt 
művelt terület, és nem elképzelhetetlen, hogy tiszteletben tartják a helyes mezőgazdasági 
gyakorlatokat. Ami azt illeti, a Szamos folyásirányában, a magyar határ felé találhatók olyan 
nitrátérzékeny területek, amelyeken korábban szennyezési problémák mutatkoztak és/vagy 
mutatkoznak jelenleg, ám Ulmeni és Tohat területén jelenleg nem ez a helyzet.

A Bizottság tájékoztatást fog kérni a román hatóságoktól arra vonatkozóan, hogy miként 
hajtják végre a szóban forgó létesítmény tekintetében az IPPC-irányelv rendelkezéseit.

4. A Bizottságtól kapott válasz: 2010. február 19.

Amint azt korábbi közleményében is kifejtette, a Bizottság a román hatóságok segítségével 
tovább vizsgálta a szóban forgó ügyet.  Kérdések merültek fel a létesítmény környezetvédelmi 
engedélyeivel, valamint az illetékes hatóság által hozott végrehajtási intézkedésekkel 
kapcsolatban.

Válaszukban a román hatóságok az alábbiakról tájékoztatták a Bizottságot:

- A Nicolae Pop által üzemeltetett létesítményben végzett tevékenységek (szarvasmarhatartás) 
nem tartoznak a környezetszennyezés integrált megelőzéséről és csökkentéséről (IPPC) szóló 
2008/1/EK irányelv hatálya alá2, következésképpen a szóban forgó létesítmény számára nem 
adtak ki IPPC-engedélyt;

- Jóllehet a létesítmény nem tartozik az IPPC-irányelv hatálya alá, az megfelelő építési és 
működési engedélyekkel rendelkezik, amelyek a román jogszabályok értelmében szükségesek 
az említett tevékenység folytatásához;  

- A létesítményt az illetékes hatóság több megfelelőségi ellenőrzésnek is alávetette, és 
igazgatási intézkedéseket hoztak annak érdekében, hogy biztosítsák az engedélyezési 
feltételek teljesülését.    

                                               
1 91/676/EGK irányelv a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni 
védelméről, HL L 375., 1991.12.31., 1–8. o.
2 HL L 24., 2008.1.29., 8. o.
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A fentiek alapján a Bizottság nem talált a közösségi jogszabályok megsértésére utaló jelet.


