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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0276/2007, ko iesniedza Rumānijas valstspiederīgais Ioan Paul 
un kam pievienoti 34 paraksti, par tuvumā esošās dzīvnieku izcelsmes atlieku 
pārstrādes rūpnīcas nelabvēlīgo ietekmi uz iedzīvotāju veselību

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs trīsdesmit četru Ilfov (Popesti Leordeni, Rumānijā) iedzīvotāju vārdā 
sūdzas par smakām, ko rada tuvumā esošās dzīvnieku izcelsmes atlieku pārstrādes rūpnīcas 
darbība. Pēc lūgumraksta iesniedzēja vārdiem, gaiss šajā apvidū ir ārkārtīgi piesārņots, un 
visas sūdzības vietējām iestādēm ir palikušas bez atbildes. Lūgumraksta iesniedzējs, kurš 
apgalvo, ka šis uzņēmums nav veicis atbilstīgus tehnoloģiju modernizācijas pasākumus, lūdz 
Eiropas Parlamentu iejaukties.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2007. gada 26. jūlijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 192. panta 4. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2007. gada 19. oktobrī.

Lūgumraksts

Lūgumraksta iesniedzējs pauž bažas par darbības apstākļiem dzīvnieku atlieku pārstrādes 
rūpnīcā „S.C. PROTAN SA”, kas atrodas Popesti-Leordeni pilsētā Rumānijā. Saskaņā ar 
lūgumraksta iesniedzēja teikto šīs iekārtas emisijas rada nopietnas problēmas saistībā ar 
smaku izplatību.
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Komisijas komentāri par lūgumrakstu

Direktīva 96/61/EK par piesārņojuma integrētu novēršanu un kontroli1 ietver iekārtas, kas 
veic šādas darbības: tādas iekārtas dzīvnieku līķu un dzīvnieku izcelsmes atkritumu 
apglabāšanai vai pārstrādei, kuru jauda lielāka par 10 tonnām dienā. Saskaņā ar šo direktīvu 
kompetentajām iestādēm katrai iekārtai ir jānosaka integrēta atļauja, kas balstās uz labākajām 
pieejamajām metodēm, lai nodrošinātu augstu aizsardzības līmeni videi kopumā. 
Kompetentajām iestādēm ir arī jānodrošina, lai iekārtu ekspluatācijas laikā operators ievērotu 
atļaujas izsniegšanas nosacījumus.

Līgumā par Rumānijas Republikas pievienošanos Eiropas Savienībai2 „S.C. PROTAN SA” ir 
piešķirta atkāpe līdz 2015. gada 31. decembrim, lai izpildītu Direktīvas 96/61/EK 9. panta 
3. un 4. punktā noteiktās prasības attiecībā uz noteikumiem noteikt emisijas robežvērtības, 
līdzvērtīgus parametrus vai tehniskos rādītājus, kuru pamatā ir labākie pieejamie tehniskie 
paņēmieni. Tomēr iekārtām, uz kurām attiecas šī atkāpe, līdz 2007. gada 30. oktobrim ir 
jāizsniedz pilnībā saskaņotas atļaujas, ietverot individuāli saistošus grafikus pilnīgas 
atbilstības nodrošināšanai. Šīs atļaujas nodrošina to, ka līdz 2007. gada 30. oktobrim tiek 
panākta atbilstība vispārējiem principiem, kas attiecas uz iekārtu ekspluatētāju 
pamatpienākumiem, kā noteikts direktīvas 3. pantā.

Secinājumi

Komisija ar Rumānijas iestādēm turpmāk izmeklēs, kādā veidā Direktīva 96/61/EK tiek 
īstenota saistībā ar attiecīgajām iekārtām. Komisija arī lūgs informāciju no Rumānijas 
iestādēm par citu tādu Kopienas tiesību aktu īstenošanu, kas jau būtu jāpiemēro šai 
konkrētajai iekārtai. Tas it īpaši attiecas uz atkritumu un gaisa kvalitātes tiesību aktiem.

4. Komisijas atbilde, kas saņemta 2008. gada 21. oktobrī.

Kā norādīts iepriekšējā Komisijas paziņojumā, šī rūpnīca līdz 2015. gada 31. decembrim 
izmanto Līgumā par Rumānijas Republikas pievienošanos Eiropas Savienībai minēto 
izņēmumu3, lai izpildītu Direktīvas 2008/1/EK par piesārņojuma integrētu novēršanu un 
kontroli (Direktīvas 96/61/EK kodificētā versija, turpmāk — IPPC direktīva)4 9. panta 3. un 
4. punkta prasības attiecībā uz noteikumiem par emisijas robežvērtību, ekvivalentiem 
parametriem vai tehnisko pasākumu noteikšanu, pamatojoties uz labākajām pieejamām 
metodēm. Tomēr pirms 2007. gada 30. oktobra jābūt izsniegtām pilnībā saskaņotām atļaujām 
attiecībā uz iekārtām, kas ietvertas šajā izņēmumā, norādot individuālus saistošus kalendāros 
grafikus, lai panāktu pilnīgu atbilstību noteikumiem. Šīm atļaujām jānodrošina, ka līdz 
2007. gada 30. oktobrim tiek sasniegta atbilstība vispārīgajiem principiem, kas regulē 
operatoru pamatsaistības, kā izklāstīts minētās direktīvas 3. pantā.

Komisija sazinājās arī ar Rumānijas varas iestādēm, lūdzot informāciju par atļaujas 
izsniegšanas stāvokli un ekspluatācijas nosacījumiem minētajai rūpnīcai. Rumānijas varas 
iestādes sniedza šādu informāciju:
                                               
1 OV L 257, 10.10.1996., 26. lpp.
2 OV L 157, 21.6.2005., 180. lpp.
3 OV L 157, 21.6.2005., 180. lpp.
4 OV L 24, 29.1.2008., 8. lpp.
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 2008. gadā National Environmental Guard (kompetentā iestāde, kura atbildīga par 
vides tiesību aktu īstenošanu) saņēma deviņpadsmit sūdzības par šīs rūpnīcas darbību.
Sūdzību galvenais temats ir smakas piesārņojums. Tā rezultātā kompetentā iestāde 
veica īstenošanas pasākumus, kuru rezultātā iekārtas operatoram tika piemēroti 
finansiāli sodi par piemērojamo tiesību aktu pārkāpšanu;

 kompetentā iestāde uzņēmumam „S.C. PROTAN SA” izsniegusi integrēto atļauju 
IPPC direktīvas īstenošanas ietvaros. Šajā atļaujā ietilpst prasības operatoram 
ierobežot iekārtas emisiju daudzumu, ieskaitot ar smaku problēmām saistītās emisijas. 
Saskaņā ar Rumānijas varas iestāžu sniegtajām ziņām šie pasākumi paredzēti, lai 
risinātu jautājumu par rūpnīcas radītajiem traucējumiem, iekļaujot kā īstermiņa, tā 
ilgtermiņa pasākumus.

Pamatojoties uz lūgumraksta iesniedzēja sniegto informāciju un ņemot vērā Rumānijas varas 
iestāžu veiktos pasākumus, Komisija pašreizējā situācijā nevar konstatēt Kopienas tiesību 
aktu (IPPC direktīvas) pārkāpumu.

Ja lūgumraksta iesniedzējs sniegtu jaunus pierādījumus, kas liecinātu, ka minētā rūpnīca 
neatbilst Kopienas tiesību aktu prasībām, Komisija turpinātu izmeklēt šo jautājumu.
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