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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 0277/2008 dėl galvijų ūkio Ulmenyje (Maramurešo apskritis) tariamai 
daromų aplinkosaugos teisės aktų pažeidimų, kurią pateikė Rumunijos pilietis 
C. P. asociacijos „One“ vardu, su 11 parašų

1. Peticijos santrauka

Ulmenio (Maramurešo apskritis) gyventojų asociacijos vardu peticijos pateikėjas kreipėsi į 
Europos Parlamentą, išreikšdamas nuomonę dėl jam rūpestį keliančių netoliese esančio 
galvijų ūkio tariamai daromų aplinkosaugos teisės aktų pažeidimų. Peticijos pateikėjas 
tvirtina, kad ūkis, kuriame anksčiau buvo kiaulidės ir kuris neseniai atnaujintas už ES lėšas, 
labai teršia aplinką. Jo teigimu, ūkio savininką, kuris retkarčiais tariamai naudoja tam tikras 
medžiagas kvapui paslėpti ir taip suklaidinti inspektorius, palaiko vietos valdžios institucijos, 
kurios paprasčiausiai ignoruoja vietos gyventojų skundus dėl nepakenčiamos smarvės, ypač 
mėšlo skleidžiamo dvoko.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2008 m. liepos 18 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2009 m. rugsėjo 1 d.

„Peticijos pateikėjai skundžiasi dėl nemalonaus kvapo ir triukšmo, kuris sklinda dėl netoli jų 
namų tvarkomo ir vežamo galvijų mėšlo, keliamų nepatogumų. Jie ypač kritikuoja tai, kad 
mėšlas vežamas neuždengtomis transporto priemonėmis. Jie taip pat tvirtina, kad vietos 
valdžios institucijos nesiėmė tinkamų veiksmų, kad būtų išvengta šių nepatogumų arba kad jų 
sumažėtų, nors iš peticijoje pateiktos informacijos matyti, kad atlikta patikrų. Jie nurodo, kad 
įrenginio valdytojas yra gavęs lėšų pagal bendrosios žemės ūkio politikos nuostatas, taip pat 
jie įtaria, kad šis asmuo turi neteisėtos įtakos vietos valdžios institucijų priimamiems 
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sprendimams.

Intensyvios gyvulininkystės ūkius, atsižvelgiant į galvijų skaičių, galima priskirti Direktyvos 
2008/1/EB dėl taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (toliau – TIPK direktyva)1 taikymo 
sričiai. TIPK direktyvos I priedo 6.6 punkte nustatyta, kad intensyvaus kiaulių auginimo 
įrenginiai, kuriuose yra daugiau kaip 2 000 vietų mėsinėms kiaulėms (daugiau kaip 30 kg), 
arba 750 vietų paršavedėms, patenka į šios direktyvos taikymo sritį.

Pagal TIPK direktyvos nuostatas reikalaujama, kad įrenginiai, kurie patenka į šios direktyvos 
taikymo sritį, veiktų pagal leidimų išdavimo reikalavimus, įskaitant išmetamųjų teršalų 
ribines vertes, taikant geriausius prieinamus gamybos būdus, kuriuos naudojant būtų išvengta, 
o jei tai neįmanoma – apskritai mažinamas išmetamų teršalų kiekis bei poveikis aplinkai. 
Todėl teršalų išmetimo į orą, vandenį ir dirvožemį prevencijos ar mažinimo klausimą reikėtų 
spręsti suteikiant aplinkosaugos leidimus, kurie išduodami vadovaujantis TIPK direktyva.

Komisija patvirtino ne vieną informacinį dokumentą dėl geriausių prieinamų gamybos būdų 
(angl. reference documents on best available techniques, BREFs), kuriuose pateikiama 
informacija apie veiklos sritis, kurioms taikoma TIPK direktyva ir į kuriuos kompetentingos 
valdžios institucijos turi atsižvelgti, nustatydamos geriausiais prieinamais gamybos būdais 
grindžiamas tokių įrenginių išmetamų teršalų ribines vertes, atitinkamus parametrus arba 
techninius rodiklius.

Siekiant apsaugoti vandenis nuo taršos nitratais iš žemės ūkio šaltinių, ES priimta Nitratų 
direktyva (91/676/EEB).

Pagal šią direktyvą valstybės narės privalo stebėti vandens kokybę, nustatyti užterštus 
vandenis arba vandenis, kuriems kyla taršos pavojus, o baseinų teritorijas, iš kurių vanduo 
patenka į tuos vandenis, priskirti pažeidžiamoms zonoms. Pažeidžiamose zonose valstybės 
narės turi įgyvendinti veiksmų programas, kuriose numatytos priemonės, kurias turi taikyti 
ūkininkai ir kuriomis siekiama mažinti vandens taršą nitratais ir (arba) jos išvengti. Šios 
priemonės susijusios su geru mėšlo ir trąšų tvarkymu, pvz., tinkama mėšlo skleidimo įranga, 
tinkamu mėšlo saugojimu ir trąšų naudojimo apribojimu.

Taip pat valstybės narės turi parengti geros žemės ūkio praktikos kodeksus, kuriuos ūkininkai 
galėtų savanoriškai taikyti už pažeidžiamų zonų ribų ir kuriuose būtų numatytos priemonės 
mėšlo ir trąšų tvarkymui gerinti. Pagal mūsų turimą informaciją Ulmenio savivaldybės 
teritorija nepriskiriama prie pažeidžiamų zonų pagal Nitratų direktyvą. Tai reiškia, kad 
valdžios institucijos turėtų rekomenduoti ūkininkams taikyti geros žemės ūkio praktikos 
kodeksą, tačiau jie neprivalo to daryti.

Komisija nuolat vertina, kaip Nitratų direktyva įgyvendinama valstybėse narėse, tarp jų 
Rumunijoje. Ji imsis tinkamų veiksmų, jei išaiškės, kad direktyva įgyvendinama netinkamai. 
Reikėtų atkreipti dėmesį į tai, kad už pavienių ūkininkų konsultavimą ir kontrolę atsakingos 
susijusios valstybės narės valdžios institucijos, kurios turi imtis tinkamų veiksmų, jei teisės 
aktų nesilaikoma.

                                               
1. OL L 24, 2008 7 29, p. 8.
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Galvijų mėšlo tvarkymas taip pat gali būti svarbus veiksnys, siekiant apsaugoti vandens 
išteklius nuo taršos nitratais1, kurią gali lemti mėšlo kaip trąšos naudojimas laukuose. Pasak 
peticijos pateikėjų, bent šiek tiek mėšlo naudojama Tohato, esančio už maždaug dviejų 
kilometrų į šiaurę ir taip pat kaip ir Ulmenis – netoli nuo Somešo upės, apylinkėse. Paprastai, 
jei per metus su galvijų mėšlu viename hektare žemės paskleidžiama 170 kg azoto, į tokį 
atvejį reikėtų atkreipti dėmesį, bet peticijos pateikėjai nepateikė duomenų ir dėl šio aspekto. 
Teritorija tarp Ulmenio ir Tohato yra daugiausia ariamoji žemė ir tikėtina, kad ten laikomasi 
geros žemės ūkio praktikos. Iš registro duomenų matyti, kad su tarša nitratais susijusių 
problemų būta ir esama pažeidžiamose zonose pasroviui palei Somešo upę Vengrijos sienos 
link, bet tai netaikytina Ulmenio ir Tohato teritorijoms.

Komisija prašys Rumunijos valdžios institucijų suteikti informaciją, kad galėtų patikrinti, kaip 
įgyvendinamos TIPK direktyvos nuostatos, susijusios su konkrečiu įrenginiu.“

4. Komisijos atsakymas, gautas 2010 m. vasario 19 d.

„Kaip nurodyta, ankstesniame atsakyme, Komisija toliau tyrė šį klausimą padedama 
Rumunijos valdžios institucijų. Iškelti klausimai apie įrenginių aplinkosaugos leidimus ir 
įgyvendinimo veiksmus, kurių ėmėsi kompetentinga vadžios institucija.

Savo atsakyme Rumunijos valdžios institucijos informavo Komisiją apie šiuos dalykus:

- Nicolae Pop eksploatuojamame įrenginyje vykdoma veikla (gyvulių auginimas) nepatenka į 
Direktyvos 2008/1/EB dėl taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (TIPK)2 taikymo sritį ir 
todėl šiam įrenginiui nesuteiktas TIPK leidimas;

- nors šis įrenginys nepatenka į TIPK direktyvos taikymo sritį, jam išduoti statybos ir veiklos 
leidimai, pagal Rumunijos teisės aktus būtini minėtai veiklai vykdyti;

- kompetentinga valdžios institucija atliko kelias įrenginio atitikties patikras, taip pat imtasi 
administracinių priemonių siekiant užtikrinti atitiktį leidimuose nustatytoms sąlygoms.

Atsižvelgdama į pirmiau išdėstytus faktus, Komisija negali nustatyti Bendrijos teisės aktų 
pažeidimo.“

                                               
1 Direktyva 91/676/EEB dėl vandenų apsaugos nuo taršos nitratais iš žemės ūkio šaltinių, OL L 375, 
1991 12 31, p. 1–8.
2 OL L 24, 2008 1 29, p. 8.


