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Temats: Lūgumraksts Nr. 0277/2008, ko Association One vārdā iesniedza Rumānijas
valstspiederīgais C. P. un kam pievienoti 11 paraksti, par Maramureş reģiona 
Ulmeni lopkopības saimniecības iespējamiem vides aizsardzības tiesību aktu 
pārkāpumiem

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Maramureş reģiona Ulmeni iedzīvotāju asociācijas vārdā lūgumraksta iesniedzējs vēršas pie 
Eiropas Parlamenta, paužot bažas par iespējamo vides aizsardzības tiesību aktu pārkāpumu, 
ko pieļauj netālu esošā lopkopības saimniecība. Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka par ES 
līdzekļiem atjaunotā saimniecība, kas atrodas vietā, kur agrāk bijušas cūku kūtis, rada augsta 
līmeņa piesārņojumu. Kā noprotams, īpašnieku, kurš inspektoru maldināšanas nolūkā smaku 
nomākšanai acīmredzot reizumis lieto īpašas vielas, atbalsta vietējās iestādes, kas vienkārši 
ignorē vietējo iedzīvotāju sūdzības par neizturamo smirdoņu, it īpaši par mēslu smaku.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2009. gada 18. jūlijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2009. gada 1. septembrī

„Lūgumraksta iesniedzēji sūdzas par smaku un trokšņa traucējumiem, ko rada organiskie 
kūtsmēsli un to transportēšana viņu māju tuvumā. Īpaši kritiska ir kūtsmēslu transportēšana 
atklātās kravās. Viņi arī apgalvo, ka vietējās iestādes neveic atbilstošus pasākumus, lai 
novērstu vai samazinātu šos traucējumus, lai gan no lūgumraksta teksta var saprast, ka 
pārbaudes tika veiktas. Viņi norāda, ka iekārtas operators saņem finansējumu, kas tiek 
pārvaldīts saskaņā ar kopējās lauksaimniecības politiku, un ka viņi tur viņu aizdomās par 
nesamērīgu vietējā lēmumu pieņemšanas procesa ietekmēšanu.
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Atkarībā no liellopu daudzuma intensīvas liellopu vienības var ietilpt Direktīvas 2008/1/EK 
par piesārņojuma integrētu novēršanu un kontroli (turpmāk IPNK direktīva)1 darbības jomā. 
IPNK direktīvas I pielikuma 6.6. punkts paredz, ka iekārtas cūku intensīvai audzēšanai ar 
2000 vietām gaļas cūkām (30 kg) vai 750 vietām sivēnmātēm ietilpst tās darbības jomā.

IPNK direktīva pieprasa, lai iekārtas, kas ietilpst tās darbības jomā, darbotos saskaņā ar 
atļaujām, tostarp emisijas robežvērtībām, pamatojoties uz labākajām pieejamajām metodēm 
(LPM), kas izstrādātas, lai novērstu un, gadījumos, kad tas nav izdarāms, samazinātu emisijas 
un ietekmi uz vidi kopumā. Tāpēc pasākumus, kas attiecas uz emisiju novēršanu vai 
samazināšanu gaisā, ūdenī un augsnē, vajadzētu noteikt vides atļaujās, ko izsniedz saskaņā ar 
IPNK direktīvu.

Komisija ir pieņēmusi virkni LPM atsauces dokumentu, kas attiecas uz darbībām, kuras 
ietilpst IPNK direktīvas darbības jomā, un kas jāņem vērā kompetentajām iestādēm, nosakot 
uz LPM pamatotas emisijas robežvērtības, tām ekvivalentus parametrus vai tehniskus 
pasākumus.

Lai aizsargātu ūdeņus pret piesārņojumu, ko rada lauksaimnieciskas izcelsmes nitrāti, ES 
pieņēma Nitrātu direktīvu (91/676/EEK).

Saskaņā ar šo direktīvu dalībvalstīm ir jākontrolē ūdens kvalitāte, jāidentificē ūdeņi, kas ir 
piesārņoti vai kuriem ir piesārņojuma risks, un jānosaka par jutīgām zonām tās ieguves vietas, 
kurās piesārņojums nonāk saskarē ar ūdeni. Attiecībā uz jutīgām zonām dalībvalstīm ir 
jāizstrādā rīcības programmas, kas ietvertu pasākumus, kuri lauksaimniekiem jāpiemēro un 
kuru mērķis ir samazināt un/vai novērst nitrātu radītu ūdens piesārņojumu. Pasākumi attiecas 
uz kūtsmēslu un cita mēslojuma labu pārvaldību, tādu kā atbilstoša mēslu iekārtu 
izmantošana, pietiekama kūtsmēslu uzglabāšana un cita mēslojuma izmantošanas 
ierobežošana.

Dalībvalstīm jāizveido labas lauksaimniecības prakses kodeksi, ko lauksaimniekiem 
jāpiemēro brīvprātīgi ārpus jutīgām zonām un kam jāietver noteikumi kūtsmēslu un cita 
mēslojuma pārvaldības uzlabošanai. Saskaņā ar Komisijas rīcībā esošo informāciju Ulmeni
pašvaldība neatrodas zonā, kura atbilstīgi Nitrātu direktīvai būtu noteikta kā jutīga. Tas 
nozīmē, ka iestādēm jāiesaka lauksaimniekam piemērot labas lauksaimniecības prakses, tomēr 
to darīt nav viņa pienākums.

Komisija nepārtraukti turpina novērtēt Nitrātu direktīvas īstenošanu dalībvalstīs, tajā skaitā 
Rumānijā. Tā atbilstoši rīkosies, ja izrādīsies, ka īstenošana nenotiek saskaņā ar direktīvu. 
Jānorāda, ka atsevišķu lauksaimnieku vadība un kontrole ietilpst dalībvalstu attiecīgo iestāžu 
kompetencē, kas ir atbildības par to, lai tiktu veikti attiecīgi pasākumi, ja netiek ievēroti 
tiesību akti.

Organisko kūtsmēslu pārvaldība var būt nozīmīga arī, lai aizsargātu ūdens resursus pret 
piesārņojumu, ko rada nitrāti2, kas var rasties, kūtsmēslus izkliedējot uz lauka kā mēslošanas 
                                               
1 OV L 24, 29.7.2008., 8. lpp.
2 Direktīva 91/676/EEK attiecībā uz ūdeņu aizsardzību pret piesārņojumu, ko rada lauksaimnieciskas izcelsmes 
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līdzekli. Saskaņā ar lūgumrakstu iesniedzēju sniegto informāciju vismaz neliels daudzums 
kūtsmēslu tiek izmantots Tohat apkārtnē apmēram divus kilometrus uz ziemeļiem, kas tāpat 
kā Ulmeni atrodas netālu no Somes upes. Uzmanība būtu jāpievērš tādā gadījumā, ja uz vienu 
hektāru gadā tiktu izmantoti vairāk par 170 kg slāpeklim līdzvērtīgu organisko kūtsmēslu, bet 
attiecībā uz šo aspektu lūgumraksta iesniedzēji nesniedza informāciju. Teritorija starp Ulmeni
un Tohat ir galvenokārt aramzeme, un nav pārsteidzoši, ka labas lauksaimniecības prakses 
netiek ievērotas. Kā atzīmēts, tajās teritorijās atrodas slāpekļa jutīgas zonas ar vēsturiskām 
un/vai faktiskām piesārņojuma problēmām lejup pa straumi no Somes upes līdz Ungārijas 
robežai, bet tas faktiski neattiecas uz Ulmeni un Tohat teritorijas gadījumu.

Komisija pieprasīs informāciju no Rumānijas iestādēm, lai redzētu, kā tiek īstenoti IPNK 
direktīvas noteikumi attiecībā uz īpašām iekārtām.”

4. Komisijas atbilde, kas saņemta 2010. gada 19. februārī

„Kā Komisija norādīja savā iepriekšējā atbildē, šo lietu tā tālāk izmeklēja kopā ar Rumānijas 
varas iestādēm. Tika uzdoti jautājumi par iekārtu vides atļaujām, kā arī par jebkādiem 
piespiedu pasākumiem, ko veikusi kompetentā iestāde.

Savā atbildes vēstulē Rumānijas varas iestādes informēja Komisiju, ka:

- uz darbībām, kas tiek veiktas Nicolae Pop apkalpotajās iekārtās (liellopu audzēšana), 
neattiecas Direktīva 2008/1/EK par piesārņojuma integrētu novēršanu un kontroli1 (IPNK 
direktīva), un līdz ar to šīm iekārtām nav piešķirta IPNK atļauja;

- lai arī iekārtas neietilpst IPNK direktīvas darbības jomā, tām ir vajadzīgās būvniecības un 
darbības atļaujas, kas nepieciešamas saskaņā ar Rumānijas tiesību aktiem, lai veiktu attiecīgās 
darbības;

- kompetentā iestāde ir veikusi šīm iekārtām vairākas atbilstības pārbaudes, un veikti 
administratīvi pasākumi, lai nodrošinātu atbilstību atļaujas nosacījumiem.

Ņemot vērā iepriekš minēto, Komisija nevar konstatēt Kopienas tiesību aktu pārkāpumu.”

                                                                                                                                                  
nitrāti, OV L 375, 31.12.1991., 1.–8. lpp.
1 OV L 24, 29.1.2008., 8. lpp.


