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Betreft: Verzoekschrift 0277/2008, ingediend door C.P. (Roemeense nationaliteit), 
namens Association One, gesteund door elf medeondertekenaars, over vermeende 
schending van de milieubeschermingswetgeving door een veehouderij in Ulmeni 
(district Maramureş)

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener heeft namens een buurtorganisatie in Ulmeni (district Maramureş) contact 
opgenomen met het Europees Parlement om uiting te geven aan de bezorgdheid over de 
vermeende schending van de milieubeschermingswetgeving door een nabije veehouderij. 
Indiener stelt dat de boerderij, die gelegen is op een locatie waar zich voorheen varkensstallen 
bevonden en die met EU-financiering is gerenoveerd, voor veel verontreiniging zorgt. Het 
blijkt dat de eigenaar, die soms gebruik zou maken van bepaalde stoffen om de vieze lucht te 
verhullen teneinde inspecteurs te misleiden, gesteund wordt door de plaatselijke autoriteiten, 
die klachten van plaatselijke bewoners over de ondraaglijke stank, met name van mest, 
gewoonweg negeren.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 18 juli 2008. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 1 september 2009.

Indieners klagen over vieze lucht en geluidsoverlast door de productie en het transport van 
dierlijke mest in de nabijheid van hun huizen. Ze zijn met name niet te spreken over het 
transport van mest in open laadbakken. Ook beweren ze dat de plaatselijke autoriteiten geen 
passende stappen hebben genomen om deze overlast te voorkomen of te beperken, hoewel uit 
de tekst van het verzoekschrift op te maken valt dat er wel inspecties zijn uitgevoerd. Ze 
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stellen dat de exploitant van de veehouderij subsidies ontvangt in het kader van het 
gemeenschappelijk landbouwbeleid en ook dat ze hem ervan verdenken oneigenlijke invloed 
uit te oefenen op plaatselijke besluitvormingsprocessen.

Intensieve veehouderijen kunnen al naar gelang de omvang van de veestapel binnen de 
werkingssfeer van Richtlijn 2008/1/EG inzake geïntegreerde preventie en bestrijding van 
verontreiniging (hierna: de IPPC-richtlijn)1 vallen. Punt 6.6 van Bijlage I bij de IPPC-richtlijn 
stelt dat deze betrekking heeft op installaties voor intensieve varkenshouderij met een 
capaciteit van 2000 plaatsen voor mestvarkens (van meer dan 30 kg) of 750 plaatsen voor 
zeugen.

Overeenkomstig de IPPC-richtlijn moeten installaties die onder zijn werkingssfeer vallen 
worden geëxploiteerd met vergunningen, waarin emissiegrenswaarden zijn opgenomen die 
berusten op beste beschikbare technieken (BAT), met het doel emissies en effecten op het 
milieu in zijn geheel te voorkomen en, wanneer dit niet mogelijk is, algemeen te beperken. 
Het voorkomen of beperken van emissies in lucht, water en bodem moet dan ook aan bod 
komen in de milieuvergunningen die overeenkomstig de IPPC-richtlijn worden afgegeven.

De Commissie heeft een aantal BAT-referentiedocumenten (BREF’s) aangenomen 
betreffende de activiteiten die binnen de werkingssfeer van de IPPC-richtlijn vallen, en die 
door de bevoegde autoriteiten in aanmerking moeten worden genomen bij het opstellen van 
BAT-gebaseerde emissiegrenswaarden, equivalente parameters of technische maatregelen 
voor dergelijke installaties.

Om wateren te beschermen tegen verontreiniging door nitraten uit agrarische bronnen heeft de 
EU de Nitraatrichtlijn (91/676/EEG) aangenomen.

Op grond van deze richtlijn zijn lidstaten verplicht om de waterkwaliteit te bewaken, na te 
gaan welke wateren verontreinigd zijn of verontreinigd dreigen te raken en om de 
stroomgebieden die uitmonden in deze wateren aan te merken als kwetsbare zones. Binnen de 
kwetsbare zones moeten lidstaten actieprogramma’s opzetten die door boeren toe te passen 
maatregelen bevatten om waterverontreiniging door nitraten te beperken en/of te voorkomen. 
De maatregelen hebben betrekking op goed beheer van mest en kunstmest, zoals gedegen 
materieel om mest op te brengen, voldoende opslagruimte voor mest en beperkt gebruik van 
kunstmest.

Lidstaten moeten tevens een gedragscode voor goede landbouwpraktijken opstellen die op 
vrijwillige basis wordt toegepast door boeren buiten de kwetsbare zones en die voorziet in 
maatregelen om het beheer van mest en kunstmest te verbeteren. Volgens de informatie 
waarover wij beschikken bevindt de gemeente Ulmeni zich niet in een zone die door de 
nitraatrichtlijn als kwetsbaar is aangemerkt. Dit betekent dat de boer door de autoriteiten moet 
worden geadviseerd om de gedragscode voor goede landbouwpraktijken toe te passen; hij is 
hiertoe echter niet verplicht.

De Commissie ziet voortdurend toe op de uitvoering van de nitraatrichtlijn in de lidstaten, 
onder meer in Roemenië. Ze zal passende maatregelen nemen als blijkt dat de richtlijn niet 
                                               
1 PB L 24 van 29.7.2008, blz.8.
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naar behoren wordt uitgevoerd. Daarbij dient aangetekend te worden dat sturing en controle 
van afzonderlijke boeren onder de bevoegdheden van de betreffende autoriteiten binnen de 
lidstaat vallen, die geacht worden passende maatregelen te nemen indien de wetgeving niet 
wordt nageleefd.

Het beheer van dierlijke mest kan ook van belang zijn om te voorkomen dat watervoorraden 
worden verontreinigd met nitraten1, hetgeen kan gebeuren wanneer dierlijke mest wordt 
uitgereden als meststof. Volgens indieners wordt in ieder geval een deel van de mest gebruikt 
in de omgeving van Tohat, circa twee kilometer ten noorden en ook, net als Ulmeni, nabij de 
rivier Somes gelegen. Het per hectare en per jaar uitrijden van ruim 170 kg stikstofequivalent 
aan dierlijke mest wordt doorgaans aangemerkt als een punt van aandacht, maar indieners zijn 
op dit punt niet erg toeschietelijk met gegevens. Het gebied tussen Ulmeni en Tohat bestaat 
voornamelijk uit akkerland en het is niet onwaarschijnlijk dat goede landbouwpraktijken 
worden nageleefd. Volledigheidshalve zij nog opgemerkt dat stroomafwaarts op de Somes, 
richting de Hongaarse grens, nitraatgevoelige zones voorkomen waar zich 
verontreinigingsproblemen hebben voorgedaan en/of voordoen, maar dit is niet het geval in 
het gebied rond Ulmeni en Tohat.

De Commissie zal de Roemeense autoriteiten om inlichtingen verzoeken teneinde na te gaan 
in hoeverre de bepalingen van de IPPC-richtlijn in de specifieke installatie ten uitvoer worden 
gelegd.

4. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 19 februari 2010.

Zoals aangegeven in haar eerdere mededeling heeft de Commissie deze kwestie nader 
onderzocht met hulp van de Roemeense autoriteiten. Er zijn vragen gesteld over de 
milieuvergunningen van de installatie evenals over eventuele handhavingsmaatregelen door 
de bevoegde autoriteit.

In hun antwoord hebben de Roemeense autoriteiten de Commissie het volgende medegedeeld:

- De activiteiten die worden uitgevoerd in de door Nicolae Pop geëxploiteerde installatie (het 
houden van vee) vallen niet onder de werkingssfeer van Richtlijn 2008/1/EG inzake 
geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging (IPPC-richtlijn)2 en derhalve is er 
geen IPPC-vergunning voor deze installatie afgegeven.

- Hoewel de installatie niet onder de werkingssfeer van de IPPC-richtlijn valt, bezit deze wel 
de bouw- en exploitatievergunningen die uit hoofde van de Roemeense wetgeving benodigd 
zijn om de betreffende activiteiten uit te voeren.

- De installatie is onderworpen aan diverse nalevingscontroles, die door de bevoegde autoriteit 
zijn uitgevoerd, en er zijn administratieve maatregelen getroffen om naleving van de 
vergunningsvoorwaarden te waarborgen.

                                               
1 Richtlijn 91/676/EEG inzake de bescherming van water tegen verontreiniging door nitraten uit agrarische bronnen, PB L 
375 van 31.12.1991, blz.1-8.
2 PB L 24 van 29.1.2008, blz. 8.
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Gezien het bovenstaande heeft de Commissie geen schending van de communautaire 
wetgeving kunnen constateren.


