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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0277/2008, którą złożył C.P. (Rumunia) w imieniu Stowarzyszenia One,
z jedenastoma podpisami, w sprawie rzekomych naruszeń prawodawstwa
w zakresie ochrony środowiska przez gospodarstwo hodowlane w Ulmeni (okręg 
Maramureş)

1. Streszczenie petycji

Składający petycję, w imieniu stowarzyszenia mieszkańców w Ulmeni (okręg Maramureş), 
zakomunikował Parlamentowi Europejskiemu swe obawy dotyczące rzekomego naruszenia 
prawodawstwa w zakresie ochrony środowiska przez pobliskie gospodarstwo hodowlane. 
Składający petycję uważa, że gospodarstwo to, które znajduje się w miejscu, gdzie były 
uprzednio usytuowane chlewy i które zostało odnowione za pomocą funduszy 
wspólnotowych, powoduje poważne zanieczyszczenia. Wydaje się, że posiadacz 
gospodarstwa, który rzekomo sporadycznie wykorzystuje pewne substancje w celu 
zlikwidowania zapachu, aby wprowadzić w błąd inspektorów, jest popierany przez władze 
lokalne, które po prostu ignorują skargi składane przez lokalnych mieszkańców dotyczące 
nieznośnego fetoru, zwłaszcza smrodu obornika.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 18 lipca 2008 r. Zwrócono się do Komisji, aby 
dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 1 września 2009 r.

Składający petycję skarżą się w związku z fetorem i uciążliwym hałasem, które towarzyszą 
produkcji i transportowi obornika w pobliżu ich domów. Szczególnie krytycznie wyrażają się 
oni o transporcie obornika na odkrytych przyczepach. Ponadto składający petycję twierdzą, że 
miejscowe władze nie podjęły właściwych działań w celu zapobiegnięcia tym uciążliwościom 
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lub ich ograniczenia, choć z treści petycji wynika, że zostały przeprowadzone kontrole. 
Składający petycję wspominają, że operator instalacji jest beneficjentem środków 
zarządzanych zgodnie z przepisami wspólnej polityki rolnej oraz podejrzewają go
o wywieranie bezprawnych nacisków na lokalne procesy decyzyjne.

Jednostki intensywnej hodowli inwentarza żywego podlegają przepisom dyrektywy 
2008/1/WE dotyczącej zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli 
(zwanej dalej dyrektywą IPPC)1 zależnie od liczebności inwentarza. Na mocy
pkt 6.6 załącznika I do dyrektywy IPPC instalacje do intensywnej hodowli świń wyposażone
w więcej niż 2000 miejsc dla tuczników (powyżej 30 kg) lub 750 miejsc dla macior podlegają 
przepisom tej dyrektywy.

Dyrektywa IPPC wymaga, aby instalacje podlegające jej przepisom działały zgodnie
z zezwoleniami obejmującymi dopuszczalne poziomy emisji oparte na stosowaniu 
najlepszych dostępnych technik (BAT) stworzonych po to, aby zapobiegać emisjom, a jeśli 
jest to w praktyce niemożliwe – zmniejszać emisje i ich wpływ na całe środowisko naturalne. 
Zapobieganie emisjom do powietrza, wody i gleby lub ich zmniejszanie powinno być zatem 
uwzględniane w zezwoleniach środowiskowych wydawanych zgodnie z dyrektywą IPPC.

Komisja Europejska przyjęła szereg dokumentów referencyjnych BAT (BREF) i dotyczących 
działalności, które podlegają przepisom dyrektywy IPPC. Dokumenty te powinny być 
uwzględniane przez właściwe władze podczas określania opartych na BAT dopuszczalnych 
poziomów emisji, równoważnych parametrów lub miar technicznych dla takich instalacji. 

Aby chronić wody przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzenia rolniczego, UE przyjęła 
dyrektywę azotanową (91/676/EWG).

Zgodnie z tą dyrektywą państwa członkowskie mają obowiązek monitorować jakość wody, 
identyfikować wody zanieczyszczone lub zagrożone zanieczyszczeniem oraz uznawać za 
strefy zagrożenia obszary zlewisk uchodzących do tych wód. W strefach zagrożenia państwa 
członkowskie powinny realizować programy działania obejmujące środki stosowane przez 
rolników i mające na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wody azotanami i/lub zapobieganie 
mu. Środki te wiążą się z dobrym gospodarowaniem obornikiem i nawozami, np. 
z odpowiednim sprzętem do rozrzucania obornika, odpowiednim magazynowaniem obornika
i z ograniczeniem stosowania nawozów.

Ponadto państwa członkowskie powinny stworzyć kodeksy dobrych praktyk rolniczych, które 
rolnicy mogliby dobrowolnie stosować poza strefami zagrożenia, oraz opracować środki 
pozwalające na ulepszenie gospodarowania obornikiem i nawozami. Z naszych informacji 
wynika, że miasto Ulmeni nie jest położone w strefie uznanej za strefę zagrożenia zgodnie
z dyrektywą azotanową. Oznacza to, że władze powinny zalecić rolnikowi stosowanie 
kodeksu dobrych praktyk rolniczych, nie jest on jednak do tego zobowiązany.

Komisja Europejska nieustannie ocenia wdrażanie dyrektywy azotanowej w państwach 
członkowskich, w tym również w Rumunii. Podejmie ona stosowne działanie, jeśli okaże się, 
że wdrażanie nie jest przeprowadzane w zgodzie z dyrektywą. Należy zauważyć, że 

                                               
1 Dz.U. L 24 z 29.7.2008, s. 8.
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doradzanie poszczególnym rolnikom i kontrola nad nimi leżą w gestii właściwych władz 
państwa członkowskiego, które odpowiadają za odpowiednie działania w przypadku 
nieprzestrzegania ustawodawstwa. 

Gospodarowanie obornikiem może być również istotne z punktu widzenia ochrony zasobów 
wodnych przed zanieczyszczeniem azotanami1, do którego może dojść wskutek rozrzucania 
obornika na glebie w celu jej użyźnienia. Według składających petycję przynajmniej część 
obornika wykorzystywana jest w okolicy Tohat leżącego około dwóch kilometrów na północ, 
podobnie jak Ulmeni w pobliżu rzeki Somes. Rozrzucanie ponad 170 kg ekwiwalentu 
azotanowego w postaci obornika na hektar rocznie generalnie zostałoby uznane za 
wymagające zainteresowania, lecz składający petycję również i na ten temat nie dostarczyli 
danych. Obszar między Ulmeni i Tohat to w przeważającej mierze grunty orne
i prawdopodobnie są tam przestrzegane dobre praktyki rolnicze. Należy zaznaczyć, że
w dolnej części rzeki Somes, w kierunku granicy z Węgrami, występują zagrożone azotanami 
strefy, które doświadczyły i/lub doświadczają problemów z zanieczyszczeniem, lecz na 
obszarze Ulmeni i Tohat sytuacja wygląda inaczej.

Komisja Europejska zwróci się do władz Rumunii o dostarczenie informacji, aby sprawdzić, 
jak wdrażane są przepisy dyrektywy IPPC w odniesieniu do tej konkretnej instalacji.

4. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 19 lutego 2010 r.

Jak zaznaczono w poprzednim komunikacie, Komisja zbadała dalej tę sprawę przy pomocy 
władz rumuńskich. Poruszono kwestie dotyczące zezwoleń środowiskowych dla instalacji, jak 
również działań wykonawczych podjętych przez właściwy organ.

W swojej odpowiedzi władze rumuńskie poinformowały Komisję, jak następuje:

- działalność w instalacji prowadzonej przez Nicolaego Popa (hodowla bydła) nie wchodzi
w zakres dyrektywy 2008/1/WE dotyczącej zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom
i ich kontroli (IPPC)2 i dlatego instalacji tej nie wydano pozwolenia IPPC;

- choć przedmiotowa instalacja nie wchodzi w zakres dyrektywy IPPC, posiada niezbędne 
budynki i pozwolenia na działalność konieczne na mocy rumuńskiego ustawodawstwa do 
prowadzenia odnośnej działalności;

- przedmiotowa instalacja była przedmiotem kilku kontroli zgodności przeprowadzonych 
przez właściwy organ, podjęto też środki administracyjne w celu zapewnienia przestrzegania 
warunków pozwolenia.

W świetle powyższego Komisja nie może stwierdzić naruszenia prawodawstwa
wspólnotowego.

                                               
1 Dyrektywa 91/676/EWG dotycząca ochrony wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany 
pochodzenia rolniczego, Dz.U. L 375 z 31.12.1991, s. 1–8.
2 Dz.U. L 24 z 29.1.2008, s. 8.


