
CM\749967SV.doc PE396.647v02-00

SV SV

EUROPAPARLAMENTET
2004 










 2009

Utskottet för framställningar
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MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

Angående: Framställning 0276/2007, ingiven av Ioan Paul (rumänsk medborgare), och 
undertecknad av ytterligare 34 personer, om de skadliga effekterna på invånarnas 
hälsa av den verksamhet i närområdet som bedrivs av ett företag som är 
specialiserat på återvinning av restprodukter av animaliskt ursprung

1. Sammanfattning av framställningen

Framställaren framför klagomål från 34 invånare i Ilfov (Popesti Leordeni, Rumänien) över 
den dåliga lukt som uppkommer av verksamheten i ett närliggande företag som är 
specialiserat på återvinning av restprodukter av animaliskt ursprung. Enligt framställaren är 
luften i omgivningarna starkt förorenad och alla klagomål till de lokala myndigheterna har 
varit resultatlösa. Framställaren hävdar att företaget har underlåtit att vidta tillbörliga åtgärder 
för att förnya sina tekniker och ber Europaparlamentet att ingripa.

2. Tillåtlighet

Framställningen förklarades tillåtlig den 26 juli 2007. Kommissionen har uppmanats att lämna 
upplysningar (artikel 192.4 i arbetsordningen).

3. Kommissionens svar, mottaget den 19 oktober 2007.

Framställningen

Framställaren framför farhågor om driftsförhållanden vid en anläggning för bearbetning av 
restprodukter av animaliskt ursprung. Anläggningen ägs av S.C. PROTAN SA och ligger i 
staden Popesti-Leordeni i Rumänien. Enligt framställaren leder utsläppen från anläggningen 
till svåra luktproblem.
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Kommissionens kommentarer till framställningen

Direktiv 96/61/EG om samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar1 är 
tillämpligt på anläggningar som utför följande verksamheter: anläggningar för animaliskt 
avfall för en produktion baserad på mer än 10 ton råvara per dygn. Enligt direktivet ska de 
behöriga myndigheterna för varje anläggning utfärda ett sammanordnat tillstånd som bygger 
på bästa tillgängliga teknik för att garantera en hög skyddsnivå för miljön som helhet. De 
behöriga myndigheterna ska också se till att utövaren av verksamheten uppfyller villkoren för 
tillståndet att bedriva verksamheten vid anläggningen.

Enligt anslutningsfördraget för Rumänien2 har S.C. PROTAN SA beviljats undantag till och 
med den 31 december 2015 från uppfyllandet av kraven i artiklarna 9.3 och 9.4 i 
direktiv 96/61/EG i fråga om bestämmelserna för fastställandet av utsläppsgränsvärden, 
likvärdiga parametrar eller tekniska åtgärder som grundas på bästa tillgängliga tekniker. 
Fullständigt samordnade tillstånd ska dock utfärdas senast den 30 oktober 2007 för 
anläggningar som omfattas av undantaget. Dessa tillstånd ska innehålla individuellt bindande 
tidsplaner för uppnående av full överensstämmelse. Tillstånden ska utfärdas i enlighet med de 
allmänna principerna för operatörernas grundläggande skyldigheter enligt artikel 3 i 
direktivet av den 30 oktober 2007.

Slutsatser

Kommissionen kommer att närmare undersöka de rumänska myndigheternas sätt att 
genomföra direktiv 96/61/EG i den berörda anläggningen. Kommissionen kommer också att 
begära upplysningar från de rumänska myndigheterna om genomförandet av annan 
gemenskapslagstiftning som eventuellt redan är tillämplig för den berörda anläggningen. 
Detta gäller särskilt lagstiftningen om avfall och om luftkvalitet.

4. Kommissionens svar, mottaget den 21 oktober 2008.

Så som angavs i kommissionens tidigare meddelande omfattas anläggningen genom
Rumäniens anslutningsfördrag3 av ett undantag fram till den 31 december 2015 från
uppfyllandet av kraven i artiklarna 9.3 och 9.4 i direktiv 2008/1/EG om samordnade åtgärder 
för att förebygga och begränsa föroreningar (kodifierad version av direktiv 96/61/EG, i det 
följande kallat IPPC-direktivet)4 i fråga om bestämmelserna om att fastställa 
utsläppsgränsvärden, motsvarande parametrar eller tekniska åtgärder som bygger på bästa 
tillgängliga teknik. Fullständigt samordnade tillstånd ska dock utfärdas senast 
den 30 oktober 2007 för de anläggningar som omfattas av undantaget. Tillstånden ska
innehålla bindande tidsplaner för uppnåendet av full överensstämmelse för respektive
anläggning. Tillstånden ska säkerställa överensstämmelse med de allmänna principerna för 
operatörernas grundläggande skyldigheter i enlighet med artikel 3 i direktivet senast 
den 30 oktober 2007.
                                               

1 EGT L 257, 10.10.1996, s. 26.
2 EUT L 157, 21.6.2005, s. 180.
3 EUT L 157, 21.6.2005, s. 180.

4 EUT L 24, 29.1.2008, s. 8.
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Vidare kontaktade kommissionen de rumänska myndigheterna för att begära information om 
tillståndsläget och driftstillstånd för den berörda anläggningen. De rumänska myndigheterna 
lämnade följande information:

 År 2008 mottog den rumänska nationella miljömyndigheten (den behöriga 
myndigheten för genomförande av miljölagstiftningen) nitton klagomål om driften vid 
anläggningen. Den främsta anledningen till klagomålen var luktproblemen. Den 
behöriga myndigheten vidtog därför genomförandeåtgärder, vilket ledde till att 
anläggningens operatör bötfälldes för brott mot den tillämpliga lagstiftningen.

 Den behöriga myndigheten har utfärdat ett samordnat tillstånd till S.C PROTAN SA 
enligt bestämmelserna för genomförande av IPPC-direktivet. I detta tillstånd ingår 
krav på att operatören ska begränsa utsläppen från anläggningen, inbegripet utsläpp av 
illaluktande ämnen. Enligt de rumänska myndigheterna kommer dessa åtgärder att lösa 
problemen med störningarna från anläggningen. Detta gäller både kortsiktiga och 
långsiktiga åtgärder.

På grundval av den information som framställaren lämnat och de åtgärder som vidtagits av de 
rumänska myndigheterna kan kommissionen inte finna att det för närvarande föreligger något
brott mot gemenskapslagstiftningen (IPPC-direktivet).

Om framställaren tillhandahåller ytterligare bevisning för att den berörda anläggningen inte 
uppfyller kraven i gemenskapslagstiftningen kommer kommissionen att fortsätta 
undersökningen av ärendet.
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