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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0277/2008, adresată de C.P., de cetățenie română, în numele 
Association One, însoțită de 11 semnături, privind presupusele încălcări ale 
legislației privind protecția mediului de către o fermă de animale din Ulmeni 
(județul Maramureș)

1. Rezumatul petiției

Petiționarul a contactat Parlamentul European în numele unei asociații de rezidenți din 
Ulmeni (județul Maramureș), arătându-și nemulțumirea față de presupusa încălcare a 
legislației privind protecția mediului de către o fermă de animale din apropiere. Petiționarul 
susține că ferma, amplasată pe un loc unde au existat înainte cocini și care a fost renovată cu 
finanțare UE, produce o poluare puternică. Se pare că proprietarul, care ar utiliza ocazional 
anumite substanțe pentru a ascunde mirosul astfel încât să-i inducă în eroare pe inspectori, se 
bucură de sprijinul autorităților locale, care pur și simplu ignoră plângerile rezidenților locali 
în ceea ce privește mirosul insuportabil, în special cel al gunoiului de grajd.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 18 iulie 2008. Comisia a fost invitată să furnizeze informații [articolul 
202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 1 septembrie 2009

Petiționarii își exprimă nemulțumirea față de mirosurile și zgomotul rezultate din depozitarea 
și transportul gunoiului de grajd din vecinătatea locuințelor lor. Aceștia se arată deosebit de 
revoltați de transportul gunoiului de grajd în vehicule neacoperite. Petiționarii susțin, de 
asemenea, că autoritățile locale nu au luat măsurile adecvate pentru a preveni sau reduce 
acești factori de disconfort, deși din textul petiției reiese că ar fi fost efectuate inspecții în 
acest sens. Reclamanții menționează că proprietarul fermei a beneficiat de fonduri în temeiul 
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prevederilor politicii agricole comune și îl suspectează că ar influența în mod ilicit luarea 
deciziilor la nivel local.

Fermele de creștere intensivă a animalelor pot intra sub incidența Directivei 2008/1/CE 
privind prevenirea și controlul integrat al poluării (denumită în continuare: directiva PCIP)1 în 
funcție de capacitatea fermelor. La punctul 6.6 din anexa I la Directiva PCIP se prevede că 
instalațiile pentru creșterea intensivă a porcilor cu o capacitate de peste 2 000 de locuri pentru 
porci de producție (30 kg) sau 750 de locuri pentru scroafe intră sub incidența acestei 
directive. 

Directiva PCIP prevede că instalațiile care intră sub incidența acesteia trebuie să funcționeze 
în temeiul unor autorizații care să includă valorile-limită ale emisiilor pe baza celor mai bune 
tehnici disponibile (BTD), determinate pentru a preveni și, acolo unde nu este posibil, pentru 
a reduce în ansamblu emisiile și impactul acestora asupra mediului în întregul său. Prin 
urmare, prevenirea sau reducerea emisiilor în aer, apă și sol ar trebui să figureze în 
autorizațiile de mediu acordate în conformitate cu Directiva PCIP.

Comisia a adoptat o serie de documente de referință BTD (BREF-uri), acoperind activitățile 
care intră sub incidența Directivei PCIP, care trebuie să fie luate în considerare de către 
autoritățile competente în momentul stabilirii valorilor-limită ale emisiilor bazate pe BTD, a 
parametrilor echivalenți sau a măsurilor tehnice pentru astfel de instalații.

Pentru a proteja apele împotriva poluării cu nitrații proveniți din surse agricole, UE a adoptat 
Directiva privind nitrații (91/676/CEE).

În temeiul acestei directive, statele membre trebuie să monitorizeze calitatea apei, să 
identifice apele poluate sau care riscă să fie poluate și să desemneze ca zone vulnerabile 
bazinele de captare care se varsă în apele respective. În aceste zone vulnerabile, statele 
membre trebuie să elaboreze programe de acțiune conținând măsurile care urmează să fie 
aplicate de către agricultori pentru a reduce și/sau preveni poluarea cu nitrați a apelor. 
Măsurile se referă la gestionarea adecvată a gunoiului de grajd și a îngrășămintelor, cum ar fi 
echipamente adecvate pentru aplicarea gunoiului de grajd, un spațiu adecvat de depozitare a 
acestuia și limitarea utilizării îngrășămintelor.

De asemenea, statele membre trebuie să elaboreze coduri de bune practici agricole care ar 
urma să fie puse în aplicare în mod voluntar de către agricultori în afara zonelor vulnerabile și 
care conțin măsuri pentru îmbunătățirea gestionării gunoiului de grajd și a îngrășămintelor. 
Conform informațiilor disponibile, municipalitatea din Ulmeni nu este situată într-o zonă 
desemnată ca fiind vulnerabilă în temeiul Directivei privind nitrații. Aceasta înseamnă că 
autoritățile pot recomanda agricultorului în cauză să aplice codul bunelor practici agricole; 
totuși, acesta nu este obligat să îl respecte.

Comisia monitorizează în mod constant punerea în aplicare a Directivei privind nitrații în 
toate statele membre, inclusiv în România. Aceasta va lua măsurile necesare dacă se va 
constata că punerea în aplicare nu se derulează în conformitate cu dispozițiile directivei. 
Trebuie menționat faptul că elaborarea orientărilor și controlul agricultorilor individuali intră 

                                               
1 JO L 24, 29.7.2008, p.8.
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în sarcina autorităților competente din statele membre, care trebuie să ia măsurile adecvate în 
cazul nerespectării legislației aferente. 

Gestionarea corespunzătoare a gunoiului de grajd poate fi importantă și din punctul de vedere 
al protejării resurselor de apă împotriva poluării cu nitrați1, care pot rezulta în urma 
împrăștierii acestuia ca îngrășământ. Conform petiționarilor, cel puțin o parte din gunoiul de 
grajd este utilizat în împrejurimile zonei Tohat, aproximativ doi kilometri spre nord, și 
Ulmeni, aproape de râul Someș. Împrăștierea a peste 170 de kg de gunoi de grajd anual per 
hectar cu conținut de azot echivalent ar necesita, în general, o atenție specială, dar petiționarii 
nu au transmis informații suplimentare referitoare la aceasta. Zona situată între Ulmeni și 
Tohat este, în mare parte, arabilă și este posibil să se respecte bunele practici agricole. Trebuie 
amintit faptul că există zone sensibile în ceea ce privește nitrații, cu probleme de poluare 
recente sau mai vechi, în aval de râul Someș, spre granița cu Ungaria, dar nu este cazul în 
zona Ulmeni și Tohat.

Comisia va solicita informații suplimentare de la autoritățile române pentru a evalua dacă 
dispozițiile Directivei IPPC sunt puse în aplicare în mod adecvat în ceea ce privește instalația 
în cauză.

4. Răspunsul Comisiei, primit la 19 februarie 2010

După cum a indicat în comunicarea sa anterioară, Comisia a continuat să analizeze această 
problemă cu ajutorul autorităților române. S-au formulat întrebări cu privire la autorizațiile de 
mediu ale instalației, precum și la acțiunile de punere în aplicare întreprinse de autoritatea 
competentă.

Prin răspunsul adresat de autoritățile române, Comisia a fost informată de următoarele:

- Activitățile desfășurate în cadrul instalației deținute de Nicolae Pop (creșterea animalelor) 
nu intră sub incidența Directivei 2008/1/CE privind prevenirea și controlul integrat al poluării 
(PCIP)2 și, prin urmare, instalația nu a primit niciun permis PCIP;

- Deși instalația nu intră sub incidența directivei PCIP, aceasta deține autorizațiile necesare de 
construire și funcționare în conformitate cu legislația română pentru a desfășura activitatea 
respectivă;

- Instalația a fost supusă mai multor verificări de conformitate realizate de autoritatea 
competentă și s-au luat măsuri administrative pentru a garanta că sunt îndeplinite condițiile 
prevăzute de autorizație.

Având în vedere cele menționate anterior, Comisia nu a putut identifica o încălcare a 
legislației comunitare.

                                               
1 Directiva 91/676/CEE a Consiliului din 12 decembrie 1991 privind protecția apelor 
împotriva poluării cu nitrați proveniți din surse agricole, JO L 375, 31.12.1991, p.1-8.
2 JO L 24, 29.1.2008, p. 8.


