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ILMOITUS JÄSENILLE

Asia: Vetoomus nro 0276/2007, Ioan Paul, Romanian kansalainen, ja 
34 allekirjoittanutta eläinperäisten jätteiden kierrättämiseen erikoistuneen 
yrityksen toiminnan tuhoisasta vaikutuksesta lähialueen asukkaiden 
terveyteen

1. Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomuksen esittäjä valittaa Ilfovin (Popesti Leordeni, Romania) 34 asukkaan puolesta 
vastenmielisistä hajuista, joita lähialueella toimiva eläinperäisten jätteiden kierrättämiseen 
erikoistunut yritys tuottaa. Vetoomuksen esittäjän mukaan alueen ilma on erittäin saastunutta. 
Paikallisviranomaiset eivät ole vastanneet yhteenkään asiasta esitettyyn valitukseen. 
Vetoomuksen esittäjä katsoo, että yritys ei ole toteuttanut asianmukaisia toimia tekniikoidensa 
uudistamiseksi. Hän pyytää Euroopan parlamenttia puuttumaan asiaan.

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 26. heinäkuuta 2007. Komissiota pyydettiin toimittamaan 
tietoja työjärjestyksen 192 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

3. Komission vastaus, saatu 19. lokakuuta 2007.

Vetoomus

Vetoomuksen esittäjä esittää huolensa Popesti-Leordenin kaupungissa Romaniassa sijaitsevan 
S.C. PROTAN SA -eläinjätteenkäsittelylaitoksen toimintatavoista. Vetoomuksen esittäjän 
mukaan laitoksen päästöt aiheuttavat vakavia hajuhaittoja.
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Vetoomusta koskevat komission huomiot

Ympäristön pilaantumisen ehkäisemisen ja vähentämisen yhtenäistämiseksi annettu 
neuvoston direktiivi 96/61/EYl1 kattaa laitokset, joissa hävitetään ja jälleenkäytetään ruhoja ja 
eläinperäistä jätettä ja joiden käsittelykapasiteetti ylittää 10 t/päivä. Tämän direktiivin mukaan 
toimivaltaisten viranomaisten on määriteltävä kullekin laitokselle yhtenäistetty lupa, joka 
perustuu parhaisiin käytettävissä oleviin tekniikoihin korkeatasoisen ympäristönsuojelun 
varmistamiseksi. Toimivaltaisten viranomaisten on myös varmistettava, että laitosten johto 
noudattaa lupaehtoja laitosten toiminnassa.

Romanian tasavallan liittymissopimuksen2 nojalla S.C. PROTAN SA:lle myönnettiin 
31. joulukuuta 2015 asti poikkeus, jotta se voisi täyttää direktiivin 96/61/EY 9 artiklan 
3 ja 4 kohdan määräykset, joiden mukaan päästöjen raja-arvojen vastaavien parametrien tai 
teknisten toimenpiteiden on perustuttava parhaimpiin käytettävissä oleviin tekniikoihin.
Laitoksille, joita tämä poikkeus koskee, on kuitenkin myönnettävä ennen 30. lokakuuta 2007 
täysin yhtenäisen menettelyn perusteella luvat, joissa on yksilöllisesti sitovat aikataulut 
vaatimusten täysimääräiseksi noudattamiseksi. Näillä luvilla varmistetaan direktiivin 
kolmannessa artiklassa asetettuihin toiminnanharjoittajan perusvelvollisuuksien yleisten 
periaatteiden noudattaminen 30. lokakuuta 2007 mennessä.

Johtopäätökset

Komissio tutkii edelleen Romanian viranomaisten kanssa sitä, miten direktiiviä 96/61/EY on 
pantu täytäntöön kyseisessä laitoksessa. Komissio tulee myös pyytämään tietoja Romanian 
viranomaisilta yhteisön muun, kyseiseen laitokseen jo sovellettavissa olevan lainsäädännön 
täytäntöönpanosta. Tämä koskee erityisesti jätelainsäädäntöä ja ilmanlaatua koskevaa 
lainsäädäntöä.

4. Komission vastaus, saatu 21. lokakuuta 2008.

Kuten edellisestä komission ilmoituksesta käy ilmi, Romanian tasavallan 
liittymissopimuksen3 nojalla valtiolle myönnettiin 31. joulukuuta 2015 asti poikkeus liittyen 
määräyksiin asettaa päästöille raja-arvot tai korvaavat parametrit sekä parhaimpiin 
käytettävissä oleviin tekniikoihin perustuvat tekniset toimenpiteet. Poikkeuksen ansiosta 
valtio pystyisi täyttämään direktiivin 2008/1/EY 9 artiklan 3 ja 4 kohdan määräykset 
ympäristön pilaantumisen ehkäisemisestä ja vähentämisestä4 (direktiivin 96/61/EY kodifioitu 
versio, jäljempänä IPPC-direktiivi)5. Laitoksille, joita tämä poikkeus koskee, täytyisi 
kuitenkin myöntää ennen 30. lokakuuta 2007 täysin yhtenäisen menettelyn perusteella luvat, 
joissa on yksilöllisesti sitovat aikataulut vaatimusten täysimääräiseksi noudattamiseksi. Näillä 
luvilla varmistetaan direktiivin 3 artiklassa asetettuihin toiminnanharjoittajan 
perusvelvollisuuksien yleisten periaatteiden noudattaminen 30. lokakuuta 2007 mennessä.

                                               

1 EYVL L 257, 10.10.1996, s.26.
2 EUVL L 157, 21.6.2005, s. 180.
3 EUVL L 157, 21.6.2005, s. 180.
4 EUVL L 24, 29.1.2008, s. 8.
5 EUVL L 24, 29.1.2008, s. 8.
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Lisäksi komissio otti yhteyttä romanialaisiin viranomaisiin saadakseen tietoja lupien 
myöntämisen tilasta sekä kyseisen laitoksen toimintaolosuhteista. Romanialaiset viranomaiset 
välittivät seuraavat tiedot:

 Kansallisen ympäristönsuojeluelimen ympäristölainsäädännön toimeenpanevat 
viranomaiset ovat saaneet 19 valitusta koskien kyseisen laitoksen toimintaa 
vuonna 2008. Merkittävin osa valituksista on liittynyt hajuhaittoihin. Valitusten 
tuloksena toimivaltaiset viranomaiset ottivat käyttöön täytäntöönpanotoimet. Toimien 
seurauksena laitoksen toiminnanharjoittajalle määrättiin sakkoja sovellettavan 
lainsäädännön rikkomisesta.

 Toimivaltainen viranomainen on myöntänyt S.C PROTAN SA:lle yhtenäistetyn luvan 
IPPC-direktiivin mukaisesti. Lupaan sisältyy edellytys, että toiminnanharjoittaja 
rajoittaa laitoksen hajuhaittoja aiheuttavia ja muita päästöjä. Romanian viranomaisten 
mukaan nämä toimenpiteet ratkaisevat laitoksesta aiheutuneet haitat. Tähän kuuluvat 
niin lyhyen kuin pitkänkin aikavälin toimenpiteet.

Vetoomuksen esittäjän toimittamien tietojen sekä Romanian viranomaisten käyttöönottamien 
toimenpiteiden perusteella komissio ei voi todeta, että yhteisön lainsäädäntöä 
(IPPC-direktiiviä) olisi rikottu.

Mikäli vetoomuksen esittäjä toimittaisi komissiolle lisätodisteita, joiden perusteella on syytä 
epäillä, että laitoksessa ei noudateta yhteisön lainsäädäntöä, komissio tutkisi tapausta 
pidemmälle.
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