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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

11.2.2011

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0735/2010, внесена от г-н Attila Csegzi, с румънско гражданство, 
подкрепена от 518 подписа, относно непровеждането от страна на местните 
органи в Cristesti (Mures, Румъния) на консултации с местните жители преди 
вземането на решение за изграждане на съоръжение за пренасяне, 
разпределяне и компостиране на отпадъци

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията счита, че процесът на обществена консултация, организиран 
от местните органи в Cristesti (Mures, Румъния) във връзка с изграждането на 
съоръжение за пренасяне, разпределяне и компостиране на отпадъци в близост до 
селото, е бил сериозно опорочен. Вносителят твърди, че обществената консултация се е 
провела на общинско ниво, като малко от жителите на селото са имали възможност да 
участват в нея. Той изразява своето неодобрение по отношение на проекта, който 
сериозно би засегнал жителите, които притежават зеленчукови градини в близост до 
избрания терен и които се препитават от продажбата на своята продукция на пазара в 
град Târgu Mures. Вносителят твърди, че предложените от местните жители 
алтернативни терени са били игнорирани и призовава Европейския парламент да се 
намеси и да поиска от местните органи да свикат референдум по проекта.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 27 октомври 2010 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 11 февруари 2011 г.

Проектът за „Система за интегрирано управление на твърди отпадъци в окръг Mures“ е 
разгледан и одобрен от Комисията през април 2010 г. В рамките на процедурата по 
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оценяване румънските органи са предоставили подробности относно процедурата за 
оценка на въздействието върху околната среда, включително информация във връзка с 
обществената консултация.
От информацията, получена от румънските органи, Комисията разбира, че 
компетентният орган (Регионална агенция за опазване на околната среда Sibiu (REPA), 
отговорна за координирането на процедурата за ОВОС за този проект) е определил, че 
проектът за „Система за интегрирано управление на отпадъци в окръг Mures“ попада в 
обхвата на приложение ІІ към Решение на правителството 1213/2006, т.е. изисква се 
провеждането на скрининг, за да се определи дали проектът би могъл да окаже 
съществено въздействие върху околната среда, като в такъв случай се изисква ОВОС.
Съгласно решението вследствие от скрининга, издадено на 1 април 2009 г., е изискана 
ОВОС. Следователно всички елементи на интегрираната система за управление на 
отпадъците, включително станцията за трансфер на отпадъци, инсталацията за 
сортиране и инсталацията за компостиране на отпадъци, разположени в близост до село 
Valureni, подлежат на процедура за ОВОС, съгласно изискванията на Решение на 
правителството 1213/2006 за транспониране на изискванията на Директивата за ОВОС1.  

Изглежда, че на 5 март 2009 г. предприемачът е подал до компетентните национални 
органи заявление за екологично разрешително. Засегнатите лица са били осведомени 
във връзка с предложения проект в най-ранния му етап чрез съобщения, публикувани 
на интернет страницата на местната агенция за опазване на околната среда в Mures и на 
Окръжния съвет на Mures, чрез съобщения на информационното табло в кметството на 
Santpaul, както и чрез съобщение във вестник 24 ore Muresene от 10 март 2009 г.  

Решенията за скрининг и за определяне на обхвата са били предоставени на 
обществеността чрез съобщения в местните и национални вестници, както и на 
интернет страницата на REPA Sibiu.
Вносителят на петицията твърди, че следва да се състои действителна обществена 
консултация относно доклада за ОВОС, която да повлияе върху процеса на вземане на 
решения. Директивата за ОВОС наистина изисква органите, които биха били 
заинтересовани от проекта поради специфичните си отговорности в областта на 
околната среда, както и обществеността, да бъдат осведомени и да бъде взето тяхното 
мнение в рамките на процеса на ОВОС.  Процедурата на консултация се урежда 
подробно в националното законодателство.

По отношение на обществените консултации, осъществени по време на процедурата за 
ОВОС, Комисията разбира, че са се състояли две обществени консултации във връзка с 
доклада за ОВОС. Те са били проведени на 23 юни 2009 г. в община Cristesti и на 22 
юни 2009 г. в община Sanpaul.  Местата и датите на публичните изслушвания са били 
съобщени предварително на 11 май 2009 г. в местния вестник Ziarul de Mures, на 12 май 
2009 г. в местния вестник Zi de zi, на 9 май 2009 г. в местния вестник Nepujsag и на 18 
май 2009 г. във вестник Romania Libera.  Също така е поставена обява за публичните 
изслушвания на информационното табло в кметството на Cristesti и в кметството на 
Sanpaul на 11 май 2009 г. В REPA Sibiu и в дирекцията на Окръжния съвет на Mures, 
                                               
1 Директива 85/337/ЕИО на Съвета, ОВ L 175 05.07/85, изменена с Директива 97/11/ЕО 
на Съвета, ОВ L 73, 14.3.1997 г., изменена с Директива 2003/35/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета, OВ L 156, 25.6.2003 г., изменена с Директива 2009/31/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета, ОВ L 140, 5.6.2009 г.
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както и на интернет страниците на същите институции, е предоставен публичен достъп 
до доклада за ОВОС.  

След жалба, получена от жителите на село Valureni и по искане на кметството на 
Cristesti, на 18 юни 2009 г. в дирекцията на Окръжния съвет на Mures се е състояла 
среща с представители на жителите на село Valureni, а на 19 юни 2009 г. се е състояла 
друга среща с НПО в областта на околната среда. Окръжният съвет, в качеството си на 
инициатор на проекта, е представил целия проект, както и частта от него, която следва 
да се изгради на терена в близост до село Valureni.

По време на консултациите с обществеността жителите на село Valureni са направили 
възражение срещу избора на терен, който се намира в близост до селото. Те са изразили 
своите опасения във връзка със замърсяването на обработваемата земя, заразяването на 
подпочвените води, намиращи се в близост до терена и неприятните миризми.

Въпреки това от представената от румънските органи информация разбираме, че 
инициаторът е разгледал повдигнатите от местното население въпроси за техните 
опасения и е дал отговори на исканията им. Освен това направените възражения, 
опасения и препоръки по време на консултациите и публичните изслушвания са 
представени в приложение към доклада за ОВОС. В резултат от това на 5 октомври 
2009 г., окончателният доклад за ОВОС е разгледан по време на заседание на Комитета 
за технически преглед (CAT на румънски). Прието е решение за издаване на 
екологично разрешително.

Решението за издаване на екологично разрешително е нотифицирано както следва:
- От REPA Sibiu: чрез писмо от 7 октомври 2009 г., адресирано до жителите на 
село Valureni; на интернет страницата на REPA Sibiu на 9 октомври 2009 г.; съобщения 
във вестник Romania Libera на 12 октомври 2009 г.;

- От Окръжния съвет на Mures: съобщения в местните вестници Zi de Zi и 
Nepujsag на 7 октомври 2009 г.; на интернет страницата на Окръжния съвет на 6 
октомври 2009 г.; на информационните табла в кметствата на Cristesti и Sanpaul на 9 
октомври 2009 г.

На 30 октомври 2009 г. REPA Sibiu е регистрирала жалба срещу решението за издаване 
на екологично разрешително, подписана от 518 жители на село Valureni. В следствие на 
тази жалба, REPA Sibiu е поискала от Окръжния съвет на Mures да поръча проучване за 
оценка на въздействието върху здравето на жителите на село Valureni в резултат от 
изграждането и функционирането на станция за трансфер, инсталация за сортиране и 
инсталация за компостиране на отпадъци. Проучването, извършено от Центъра за 
околна среда и здраве в Cluj Napoca, е предоставено на обществеността на 17 ноември 
2009 г., а резултатите от него са представени по време на публично разискване, 
организирано в село Valureni на 9 декември 2009 г. Резултатите от проучването са 
показали, че здравето на местните жители няма да бъде засегнато от проекта.  

Съгласно разпоредбите на приложимото румънско законодателство, на 17 декември 
2009 г. REPA Sibiu е издала Екологично разрешително № SB/14/17.12.2009. Решението 
за ОВОС определя обосновката и изискванията за новите инвестиции.
По отношение на молбата организиране на местен референдум във връзка с 
одобряването на проекта, изпратена от вносителя на петицията до националните 
органи, това не е изискване на Директивата за ОВОС и Комисията не е компетентна да 
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се намесва.
Следва да се подчертае, че подготовката на проекта и изборът на местоположение е 
отговорност на съответната държава-членка, която следва да гарантира съответствие с 
приложимото законодателство на ЕС.

Следва да се подчертае също така, че отговорността за правилното прилагане на 
законодателството на ЕС принадлежи основно на държавите-членки.  Комисията няма 
правомощия съгласно Договора да замества органите на държавите-членки в техните 
дейности по планиране и в техните решения. В случай че вносителят на петицията 
желае да ги оспори, той може да се възползва от съществуващите съгласно румънското 
законодателство средства за обжалване.

Заключение
Въз основа на информацията, предоставена от вносителя на петицията и от румънските 
органи, Комисията не констатира нарушение на съответните разпоредби от правото на 
Общността, по-конкретно на изменената Директива за ОВОС.


