
CM\749967PL.doc PE396.647/REV

PL PL

PARLAMENT EUROPEJSKI
2004 










 2009

Komisja Petycji

21.10.2008

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0276/2007, którą złożył Ioan Paul (Rumunia), z 34 podpisami, 
w sprawie szkodliwego wpływu, jaki na zdrowie mieszkańców wywiera 
działalność pobliskiego przedsiębiorstwa specjalizującego się w recyklingu 
odpadów pochodzenia zwierzęcego

1. Streszczenie petycji

Składający petycję, występujący w imieniu 34 mieszkańców Ilfov (Popesti Leordeni, 
Rumunia), skarży się na obrzydliwy zapach, którego przyczyną jest działalność pobliskiego 
przedsiębiorstwa specjalizującego się w recyklingu odpadów pochodzenia zwierzęcego. 
Zdaniem składającego petycję powietrze na tym obszarze jest bardzo zanieczyszczone, 
a wszelkie skargi przedkładane lokalnym władzom pozostają bez odpowiedzi. Składający 
petycję, który twierdzi, że przedsiębiorstwo nie podjęło odpowiednich działań w celu 
modernizacji stosowanych technologii, zwraca się do Parlamentu Europejskiego 
o interwencję w tej sprawie.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 26 lipca 2007 r. Zwrócono się do Komisji, aby 
dostarczyła informacje (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 19 października 2007 r.

Petycja

Składający petycję zgłasza obawy w związku z warunkami działania zakładu utylizacji 
odpadów zwierzęcych S.C. PROTAN SA, położonego w mieście Popesti-Leordeni, Rumunia. 
Według składającego petycję wyziewy z tej instalacji są przyczyną poważnych problemów 
zapachowych.
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Uwagi Komisji do argumentacji zawartej w petycji

Dyrektywa 96/61/WE dotycząca zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich 
kontroli1 obejmuje instalacje służące do prowadzenia następujących rodzajów działalności: 
instalacje do unieszkodliwiania lub recyklingu padliny zwierzęcej oraz odpadów zwierzęcych, 
o wydajności przerobowej przekraczającej 10 ton dziennie. Zgodnie z dyrektywą właściwe 
władze mają obowiązek udzielania dla każdej instalacji zintegrowanego pozwolenia opartego 
na najlepszych dostępnych technikach, celem zapewnienia wysokiego poziomu ochrony 
środowiska naturalnego postrzeganego jako całość. Od właściwych władz wymaga się 
również zagwarantowania, że prowadzący instalację będzie działał zgodnie z warunkami tego 
pozwolenia.

Na mocy traktatu o przystąpieniu Rumunii2, przedsiębiorstwo S.C. PROTAN SA zostało do 
dnia 31 grudnia 2015 r. zwolnione ze spełniania przepisów art. 9 ust. 3 oraz 4 dyrektywy 
96/61/WE, dotyczących wymogu działania instalacji zgodnie z dopuszczalnymi wartościami 
emisji, równorzędnymi parametrami lub środkami technicznymi opartymi na najlepszych 
dostępnych technikach. W pełni skoordynowane pozwolenia, zawierające indywidualne 
wiążące harmonogramy mające na celu uzyskanie całkowitej zgodności, zostaną jednak 
wydane przed dniem 30 października 2007 r. dla instalacji objętych zwolnieniem. Powyższe 
pozwolenia zapewnią uzyskanie do dnia 30 października 2007 roku zgodności z ogólnymi 
zasadami dotyczącymi podstawowych obowiązków prowadzących instalacje, zgodnie z art. 3 
dyrektywy.

Wnioski

Komisja zasięgnie u władz rumuńskich bardziej szczegółowych informacji na temat sposobu 
wdrażania dyrektywy 96/61/WE w przypadku przedmiotowej instalacji. Komisja zasięgnie 
ponadto u władz rumuńskich informacji na temat wdrażania innych aktów prawnych 
Wspólnoty, mogących mieć już zastosowanie do tej konkretnej instalacji. Odnosi się to 
w szczególności do prawodawstwa dotyczącego odpadów i jakości powietrza.

4. Dodatkowa odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 21 października 2008 r.

Jak zaznaczono w poprzednim komunikacie Komisji, na mocy traktatu o przystąpieniu
Rumunii3 przedmiotowe instalacje do dnia 31 grudnia 2015 r. są zwolnione ze spełniania 
wymogów art. 9 ust. 3 i art. 9 ust. 4 dyrektywy 2008/1/WE dotyczącej zintegrowanego 
zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli (wersja skodyfikowana dyrektywy 96/61/WE, 
zwana dalej: dyrektywą IPPC)4 w odniesieniu do przepisów ustanawiających wartości
graniczne emisji, równorzędne parametry lub środki techniczne oparte na najlepszych 
dostępnych technikach. Jednak dla instalacji objętych zwolnieniem w pełni skoordynowane 
pozwolenia, zawierające indywidualne wiążące harmonogramy mające na celu uzyskanie 
całkowitej zgodności, powinny zostać wydane do dnia 30 października 2007 r. Pozwolenia te 
zapewniają uzyskanie do dnia 30 października 2007 r. zgodności z ogólnymi zasadami
                                               
1 Dz.U. L 257 z 10.10.1996, str. 26.
2 Dz.U. L 157 z 21.6.2005, str. 180.
3 Dz.U. L 157 z 21.6.2005, str. 180
4 Dz.U. L 24 z 29.1.2008., str. 8.
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dotyczącymi podstawowych obowiązków prowadzących instalacje, jak określono to w art. 3 
dyrektywy 

Następnie Komisja skontaktowała się z władzami rumuńskimi, domagając się informacji na 
temat sytuacji w dziedzinie pozwoleń i warunków działania przedmiotowych instalacji.
Władze rumuńskie przekazały następujące informacje:

 W 2008 r. Krajowa Straż Środowiskowa (organ właściwy w zakresie wprowadzania 
w życie prawodawstwa środowiskowego) otrzymała dziewiętnaście skarg na 
funkcjonowanie instalacji. Głównym tematem tych skarg jest problem zapachów.
W rezultacie właściwa władza podjęła środki wykonawcze, które przyniosły skutek 
w postaci nałożenia kar finansowych na prowadzącego instalację w związku 
z naruszeniem mającego zastosowanie prawodawstwa;

 Właściwy organ, na mocy obowiązującej dyrektywy IPPC, wydał S.C PROTAN SA
zintegrowane pozwolenie. Pozwolenie to zawiera wymogi ograniczenia emisji przez 
prowadzącego instalację, w tym wymogi w zakresie zapachu. Według władz 
rumuńskich środki takie rozwiążą kwestię uciążliwości powodowanej przez 
przedmiotową instalację. Chodzi tu zarówno o środki krótkoterminowe, jak 
i długoterminowe.

Na podstawie informacji przekazanych przez składającego petycję i przy uwzględnieniu 
środków wprowadzonych przez władze rumuńskie Komisja nie może stwierdzić naruszenia 
prawodawstwa wspólnotowego (dyrektywy IPPC) przy obecnym stanie rzeczy.

Jeżeli składający petycję dostarczy dodatkowe dowody na to, że przedmiotowa instalacja nie 
jest zgodna z wymogami prawodawstwa wspólnotowego, Komisja będzie dalej badać tę 
sprawę.
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