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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0276/2007 af Ioan Paul, rumænsk statsborger, og 34 
medunderskrivere, om de skadelige indvirkninger på indbyggernes helbred 
på grund af aktiviteterne fra en nærliggende virksomhed, som genvinder 
rester af animalsk oprindelse

1. Sammendrag

Andrageren klager på vegne af 34 indbyggere i Ilfov (Popesti Leordeni, Rumænien) over de 
ubehagelige lugte, som stammer fra en nærliggende virksomhed, der genvinder rester af 
animalsk oprindelse. Ifølge andrageren er luften i området meget forurenet og alle klager til 
de lokale myndigheder er forblevet ubesvarede. Andrageren, som påstår, at virksomheden 
ikke har truffet passende foranstaltninger for at ajourføre deres teknologier, anmoder Europa-
Parlamentet om at gribe ind.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 26. juli 2007). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 19. oktober 2007.

"Andragendet

Andrageren udtrykker bekymring for driftsforholdene i virksomheden S.C. PROTAN SA, 
som genvinder rester af animalsk oprindelse og er beliggende i byen Popesti-Leordeni i 
Rumænien. Ifølge andrageren forårsager emissionerne fra fabrikken alvorlige lugtproblemer.
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Kommissionens bemærkninger

Direktiv 96/61/EF om integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening1 omfatter anlæg 
til følgende aktiviteter: anlæg til destruktion eller genvinding af døde dyr og animalsk affald 
med en kapacitet på over 10 t om dagen. I henhold til dette direktiv skal de kompetente 
myndigheder for hvert anlæg fastsætte vilkårene for en integreret godkendelse på grundlag af 
den bedste tilgængelige teknik for at sikre et højt beskyttelsesniveau for miljøet som helhed. 
De kompetente myndigheder skal også sikre, at driftslederen overholder betingelserne i 
godkendelsen under driften af anlægget.

I henhold til tiltrædelsestraktaten for Republikken Rumænien2 har S.C. PROTAN SA frem til 
den 31. december 2015 opnået dispensation fra kravene i artikel 9, stk. 3 og 4, i direktiv 
96/61/EF vedrørende fastsættelsen af emissionsgrænseværdier, de tilsvarende parametre og 
tekniske foranstaltninger på grundlag af den bedste tilgængelige teknik. Der vil imidlertid 
blive udstedt fuldt koordinerede godkendelser for anlæg, der er omfattet af denne 
dispensation, inden den 30. oktober 2007 med individuelt bindende tidsplaner for fuld 
overensstemmelse. Disse tilladelser skal sikre, at de generelle principper for driftslederens 
grundlæggende forpligtelser, jf. artikel 3 i direktivet, er opfyldt senest den 30. oktober 2007.

Konklusioner

Kommissionen vil forhøre sig nærmere hos de rumænske myndigheder om, hvordan direktiv 
96/61/EF gennemføres i det pågældende anlæg. Kommissionen vil også indhente oplysninger 
fra de rumænske myndigheder om gennemførelsen af anden fællesskabsret, som muligvis 
allerede finder anvendelse for dette specifikke anlæg. Det drejer sig navnlig om bestemmelser 
om affald og luftkvalitet"

4. Kommissionens supplerende svar, modtaget den 21. oktober 2008.

"Som anført i Kommissionens foregående meddelelse, nyder anlægget indtil den 31. 
december 2015 godt af en dispensation i tiltrædelsestraktaten for Republikken Rumænien3, 
før den skal leve op til kravene i artikel 9, stk. 3 og stk. 4, i direktiv 2008/1/EF om integreret 
forebyggelse og bekæmpelse af forurening (kodificeret udgave af direktiv 96/61/EF, herefter 
IPPC-direktivet)4 vedrørende fastsættelsen af emissionsgrænseværdier, de tilsvarende 
parametre og tekniske foranstaltninger på grundlag af den bedste tilgængelige teknik. Der vil 
imidlertid inden den 30. oktober 2007 blive udstedt fuldt koordinerede godkendelser for 
anlæg, der er omfattet af denne dispensation, med individuelt bindende tidsplaner for fuld 
overensstemmelse. Disse tilladelser skal sikre, at de generelle principper for driftslederens 
grundlæggende forpligtelser, jf. artikel 3 i direktivet, er opfyldt senest den 30. oktober 2007.

Endvidere har Kommissionen anmodet de rumænske myndigheder om oplysninger om,
hvordan det går med godkendelserne og driftsbetingelserne for de pågældende anlæg. De 
rumænske myndigheder oplyste følgende:

                                               
1 EFT L 257 af 10.10.1996, s. 26.
2 EUT L 157 af 21.6.2005, s. 180.
3 EUT L 157 af 21.6.2005, s. 180.
4 EUT L 24 af 29.1.2008., s. 8.
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 I 2008 modtog det nationale miljøværn (den kompetente myndighed for håndhævelsen 
af miljølovgivningen) 19 klager over anlæggets drift. Hovedvægten i disse klager 
ligger på lugtproblemet. Som følge heraf gennemførte de kompetente myndigheder 
forskellige foranstaltninger til retshåndhævelse, som resulterede i, at der blev udstedt 
bøder til driftslederen af anlægget for overtrædelse af gældende lovgivning;

 De kompetente myndigheder har udstedt en integreret godkendelse til S.C. PROTAN 
SA under gennemførelsen af IPPC-direktivet. Godkendelsen indeholder krav om, at 
lederen skal begrænse anlæggets emissioner, herunder lugtgenerne. Ifølge de 
rumænske myndigheder vil foranstaltningerne tackle de gener, anlægget medfører. Der 
er tale om såvel kort- som langsigtede foranstaltninger.

På baggrund af de informationer, som andrageren har fremsendt, og med de foranstaltninger, 
de rumænske myndigheder har truffet, kan Kommissionen ikke fastslå nogen overtrædelse af 
Fællesskabslovgivningen (IPPC-direktivet), som sagerne står.

Hvis andrageren tilvejebringer yderligere dokumentation for, at det pågældende anlæg ikke 
overholder kravene i fællesskabslovgivningen, vil Kommissionen undersøge sagen nærmere."
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