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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0735/2010 af Attila Csegzi, rumænsk statsborger, og 518 
medunderskrivere, om den manglende høring af beboerne fra de lokale 
myndigheders side i Christesti (Mures, Rumænien) før beslutningen om at opføre 
et anlæg til overførsel, sortering og kompostering af affald

1. Sammendrag

Andrageren mener, at den offentlige høringsproces organiseret af de lokale myndigheder i 
Cristesti (Mures, Rumænien) angående opførelsen af et anlæg til overførsel, sortering og 
kompostering af affald i nærheden af landsbyen er blevet alvorligt generet. Andrageren 
hævder, at den offentlige høring foregik på kommunalt plan, og at kun få landsbyboere havde 
mulighed for at være til stede. Han udtrykker sin utilfredshed med projektet, som vil have 
alvorlige følger for de beboere, der har grøntsagshaver i nærheden af det valgte sted, og som 
lever af at sælge deres produkter på markedet i Târgu Mures City. Andrageren gør gældende, 
at alle alternative placeringer foreslået af beboerne er blevet ignoreret, og anmoder Europa-
Parlamentet om at gribe ind over for de relevante myndigheder med henblik på at få dem til at 
udskrive en folkeafstemning om projektet. 

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 27. oktober 2010). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 11. februar 2011.

"Projektet om et integreret system til håndtering af fast affald i Mures kommune blev 
gennemgået og godkendt af Kommissionen i april 2010. De rumænske myndigheder 
fremlagde inden for rammerne af vurderingsproceduren oplysninger om 
miljøvurderingsproceduren, herunder oplysninger om den offentlige høring. 
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Kommissionen har på grundlag af oplysningerne fra de rumænske myndigheder forstået, at 
den kompetente myndighed (det regionale miljøbeskyttelsesagentur Sibiu), som har 
hovedansvaret for koordineringen af VVM-proceduren for produktet, vurderede, at projektet 
om et integreret system til håndtering af affald i Mures kommune hørte under bilag II i 
regeringsafgørelse 1213/2006, dvs. at det i forbindelse med projektet skulle afgøres, om det 
ville have betydelig indvirkning på miljøet, og hvor der i bekræftende fald skulle foretages en 
VVM. Ifølge afgørelsen, dateret den 1. april 2009, blev der anmodet om en VVM.Derfor har 
alle dele af det integrerede affaldshåndteringssystem, herunder anlægget til overførsel, 
sortering og kompostering af affald, i nærheden af landsbyen Valureni, været underkastet en 
VVM-procedure i henhold til kravene i regeringsafgørelse 1213/2006 til gennemførelse af 
kravene i VVM-direktivet.
Ansøgningen om miljøaftalen blev tilsyneladende indsendt af entreprenøren til den 
kompetente myndighed den 5. marts 2009. De involverede personer blev informeret om det 
foreslåede projekt hurtigst muligt gennem meddelelser på webstederne for det regionale 
miljøbeskyttelsesagentur og amtsrådet i Mures, opslag på opslagstavlen på rådhuset i Sanpaul 
samt i avisen 24 ore Muresene den 10. marts 2009.

Afgørelsen om udvælgelse og områdebegrænsning blev stillet offentligt til rådighed gennem 
meddelelser i lokale og nationale aviser samt på Sibius websted.

Andrageren hævder, at der skal gennemføres reelle offentlige høringer i forbindelse med 
VVM-vurderingsrapporten, og at disse høringer skal have indflydelse på 
beslutningsprocessen. I henhold til VVM-direktivet kræves det ganske rigtigt, at de 
myndigheder, som på grund af deres særlige ansvar på miljøområdet kan blive berørt af 
projektet, samt offentligheden skal informeres og høres i forbindelse med VVM-processen. 
De nærmere regler for høringsproceduren fastsættes i national lovgivning.

Med hensyn til de offentlige høringer, der er gennemført under VVM-proceduren, har 
Kommissionen forstået, at der har været to offentlige høringer om VVM-rapporten. 
Høringerne fandt sted den 23. juni 2009 i Cristesti kommune og den 22. juni 2009 i Sanpaul 
kommune. Sted og dato for de offentlige høringer blev meddelt den 11. maj 2009 i den lokale 
avis Ziarul de Mure, den 12. maj 2009 i den lokale avis Zi de zi, den 9. maj 2009 i avisen 
Nepujsag og den 18. maj 2009 i avisen Romania Libera. Der blev også opsat en notits om de 
offentlige høringer på opslagstavlen på rådhuset i Cristesti og i Sanpaul den 11. maj 2009. Der 
var offentlig adgang til VVM-rapporten på det regionale miljøbeskyttelsesagentur Sibiu og på 
amtsrådets hovedkontor i Mures samt på de samme institutioners websteder.
Efter en klage fra indbyggerne i landsbyen Valureni og en anmodning fra rådhuset i Cristesti 
blev der afholdt et møde den 18. juni 2008 i hovedkontoret for amtsrådet i Mures med 
repræsentanter for indbyggerne i Valureni. Amtsrådet fremlagde i sin egenskab af 
projektansvarlig projektet i sin helhed samt de dele, der skal opføres på lokaliteten i nærheden 
af landsbyen Valureni.  

Under de offentlige høringer gav borgerne i landsbyen Valureni udtryk for deres indvendinger 
mod valget af lokalitet for lossepladsen i nærheden af landsbyen. De gav udtryk for deres 
bekymring over forurening af landbrugsjorden, kontamination af grundvandet i nærheden af 
lokaliteten og ubehagelige lugte. 

Ud fra de oplysninger, som de rumænske myndigheder har fremlagt, har vi imidlertid forstået, 
at den projektansvarlige har gennemgået den lokale befolknings spørgsmål og besvaret dem. 
De klager, bekymringer og anbefalinger, der blev fremsat i forbindelse med drøftelserne og de 
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offentlige høringer, er derudover blevet fremlagt i et tillæg til VVM-rapporten. Derfor blev 
den endelige VVM-rapport gennemgået på et møde i det tekniske udvalg den 5. oktober 2009. 
Der blev truffet beslutning om at indgå en miljøaftale.
Beslutningen om at indgå en miljøaftale blev meddelt af følgende institutioner:

- Det regionale miljøbeskyttelsesagentur Sibiu: i en skrivelse til indbyggerne i 
landsbyen Valureni den 7. oktober 2009, i en meddelelse på det regionale 
miljøbeskyttelsesagenturs websted den 9. oktober 2009 og i en notits i avisen Romania Libera 
den 12. oktober 2009.

- Amtsrådet i Mures: i notitser i avisen Zi de Zi og den lokale avis Nepujsag den 7. 
oktober 2009, i en meddelelse på amtsrådets websted den 6. oktober 2009 og i notitser på 
opslagstavlerne på Rådhuset i Cristesti og Sanpaul den 9. oktober 2009.
Den 30. oktober 2009 registrerede det regionale miljøbeskyttelsesagentur en klage over 
beslutningen om at indgå en miljøaftale fra 518 indbyggere i landsbyen Valureni. Som følge 
af klagen anmodede det regionale miljøbeskyttelsesorgan amtsrådet i Mures om at foretage en 
undersøgelse med henblik på en vurdering af indvirkningen på sundheden for indbyggerne i 
Valureni af opførelsen og driften af et anlæg til overførsel, sortering og kompostering af 
affald. Undersøgelsen, foretaget af Cluj Napoca, center for miljø og sundhed, blev 
offentliggjort den 17. november 2009, og resultaterne af undersøgelsen blev fremlagt til 
offentlig debat i landsbyen Valureni den 9. december 2009. Resultaterne af undersøgelsen 
viste, at den lokale befolknings sundhed ikke ville blive berørt af projektet.

I henhold til bestemmelserne i den gældende rumænske lovgivning udstedte det regionale 
miljøbeskyttelsesagentur, Sibiu, den 17. december 2009 miljøaftale nr. SB/14/17.12.2009. 
VVM-afgørelsen indeholder en begrundelse for og krav til de nye investeringer. 
Med hensyn til andragerens anmodning til de nationale myndigheder om at foretage en lokal 
folkeafstemning om godkendelse af projektet er dette ikke et krav i henhold til VVM-
direktivet, og Kommissionen har ikke beføjelse til at gribe ind. 

Det skal understreges, at udformningen af projektet og valget af lokalitet henhører under 
ansvarsområdet for den relevante medlemsstat, som også skal sikre, at det er i 
overensstemmelse med den relevante EU-lovgivning.
Det skal endvidere understreges, at det primært er medlemsstaternes ansvar at gennemføre 
EU-lovgivningen korrekt. Kommissionen har ikke traktatmæssige beføjelser til at overtage de 
nationale myndigheders planlægning af aktiviteter eller beslutningstagning. Hvis andrageren 
ønsker at bestride disse spørgsmål, kan han benytte sig af de klagemuligheder, der er fastsat i 
den rumænske lovgivning.

Konklusioner
På grundlag af oplysningerne fra andrageren og de rumænske myndigheder kan 
Kommissionen ikke fastslå, at der er sket en overtrædelse i henhold til fællesskabsretten, 
navnlig af det ændrede VVM-direktiv."


