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Επιτροπή Αναφορών
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0735/2010, του Attila Csegzi, ρουμανικής ιθαγένειας, η οποία 
συνοδεύεται από 518 υπογραφές, σχετικά με την παράλειψη των τοπικών αρχών 
στο Cristesti (Mures, Ρουμανία) να διαβουλευθούν με τους κατοίκους προτού 
αποφασίσουν την κατασκευή συγκροτήματος μεταφοράς, διαλογής και 
λιπασματοποίησης αποβλήτων

1. Περίληψη εγγράφου

Ο αναφέρων θεωρεί ότι η διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης που οργανώθηκε από τις 
τοπικές αρχές στο Cristesti (Mures, Ρουμανία) σχετικά με την κατασκευή συγκροτήματος για 
τη μεταφορά, τη διαλογή και τη λιπασματοποίηση αποβλήτων κοντά στο χωριό ήταν 
πλημμελής. Ο αναφέρων ισχυρίζεται ότι η δημόσια διαβούλευση πραγματοποιήθηκε σε 
επίπεδο κοινότητας και ότι πολλοί λίγοι κάτοικοι του χωριού μπόρεσαν να παραστούν σε 
αυτήν. Εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το έργο, το οποίο θα επηρεάσει σημαντικά τους 
κατοίκους που διαθέτουν λαχανόκηπους κοντά στην επιλεγείσα τοποθεσία και που 
βιοπορίζονται πωλώντας τα προϊόντα τους στην αγορά της πόλης Târgu Mures. Ο αναφέρων 
ισχυρίζεται ότι όλες οι εναλλακτικές τοποθεσίες που προτάθηκαν από τους κατοίκους 
αγνοήθηκαν και ζητεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να μεσολαβήσει στις αρμόδιες αρχές 
προκειμένου να τις υποχρεώσει να οργανώσουν δημοψήφισμα σχετικά με το έργο. 

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 27 Οκτωβρίου 2010. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 11 Φεβρουαρίου 2011.

Το σχέδιο κατασκευής γτου «Ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης των στερεών 
αποβλήτων στην επαρχία Mures» εξετάσθηκε και εγκρίθηκε από την Επιτροπή τον Απρίλιο 
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του 2010. Στο πλαίσιο της διαδικασίας εκτίμησης, οι ρουμανικές αρχές παρείχαν 
λεπτομέρειες σχετικά με τη διαδικασία εκτίμησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, μαζί με 
πληροφορίες σχετικά με τη δημόσια διαβούλευση.
Ενόψει των πληροφοριών που παρελήφθησαν από τις ρουμανικές αρχές, η Επιτροπή 
αντιλαμβάνεται ότι η αρμόδια αρχή (Περιφερειακή Υπηρεσία Περιβαλλοντικής Προστασίας 
του Sibiu (ΠΥΠΠ), που είναι επικεφαλής του συντονισμού της διαδικασίας ΕΠΕ για το εν 
λόγω έργο) όρισε ότι το σχέδιο κατασκευής ενός «Ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης 
των στερεών αποβλήτων στην επαρχία Mures» εμπίπτει στο Παράρτημα ΙΙ της κυβερνητικής 
απόφασης 1213/2006, δηλαδή απαιτεί έλεγχο προκειμένου να καθορισθεί εάν το σχέδιο 
ενδέχεται να έχει σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον, οπότε και απαιτείται ΕΠΕ. 
Σύμφωνα με την απόφαση ελέγχου που εκδόθηκε την 1η Απριλίου 2009, ζητήθηκε ΕΠΕ. Ως 
εκ τούτου, όλα τα τμήματα του ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης αποβλήτων, 
συμπεριλαμβανομένης της μονάδας μεταφοράς αποβλήτων, της εγκατάστασης διαλογής και 
της εγκατάστασης λιπασματοποίησης κοντά στο χωριό Valureni αποτέλεσαν αντικείμενο 
διαδικασίας ΕΠΕ, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της κυβερνητικής απόφασης 1213/2006, για τη 
μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των απαιτήσεων της οδηγίας ΕΠΕ1.  

Φαίνεται ότι η εφαρμογή της περιβαλλοντικής συμφωνίας υποβλήθηκε από τον κύριο του 
έργου στις αρμόδιες εθνικές αρχές στις 5 Μαρτίου 2009. Οι ενδιαφερόμενοι ενημερώθηκαν 
σχετικά με το προτεινόμενο έργο όσο το δυνατόν νωρίτερα μέσω ανακοινώσεων που 
αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της Τοπικής Υπηρεσίας Περιβαλλοντικής Προστασίας του 
Mures και του επαρχιακού συμβουλίου του Mures, μέσω ανακοινώσεων που αναρτήθηκαν 
στον πίνακα ανακοινώσεων στο δημαρχείο του Santpaul, καθώς επίσης και μέσω μιας 
ανακοίνωσης στην εφημερίδα 24 ore Muresene στις 10 Μαρτίου 2009.  
Οι αποφάσεις ελέγχου και οριοθέτησης του πεδίου της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων 
τέθηκαν στη διάθεση του κοινού μέσω ανακοινώσεων σε τοπικές και εθνικές εφημερίδες 
καθώς και στην ιστοσελίδα της ΠΥΠΠ του Sibiu.

Ο αναφέρων ισχυρίζεται ότι θα έπρεπε να πραγματοποιηθούν πραγματικές δημόσιες 
διαβουλεύσεις σχετικά με την έκθεση ΕΠΕ ώστε να επηρεάσουν τη διαδικασία λήψης των 
αποφάσεων. Πράγματι, η οδηγία ΕΠΕ προβλέπει ότι οι αρχές, τις οποίες μπορεί να αφορά το 
έργο, εξαιτίας των ειδικών περιβαλλοντικών αρμοδιοτήτων τους, καθώς και το κοινό, πρέπει 
να ενημερώνονται και να ζητείται η γνώμη τους στο πλαίσιο της διαδικασίας ΕΠΕ.  Οι 
λεπτομέρειες που διέπουν τη διαδικασία διαβούλευσης ρυθμίζονται από την εθνική 
νομοθεσία.
Όσον αφορά τις δημόσιες διαβουλεύσεις που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της 
διαδικασίας ΕΠΕ, η Επιτροπή αντιλαμβάνεται ότι υπήρξαν δύο δημόσιες διαβουλεύσεις που 
αφορούσαν την έκθεση ΕΠΕ. Πραγματοποιήθηκαν στις 23 Ιουνίου 2009 στην κοινότητα
Cristesti και στις 22 Ιουνίου 2009 στην κοινότητα Sanpaul.  Οι χώροι και οι ημερομηνίες των 
δημοσίων ακροάσεων προαναγγέλθηκαν στις 11 Μαΐου 2009 στην τοπική εφημερίδα Ziarul 
de Mures, στις 12 Μαΐου 2009 στην τοπική εφημερίδα Zi de zi, στις 9 Μαΐου 2009 στην 
τοπική εφημερίδα Nepujsag και στις 18 Μαΐου 2009 στην εφημερίδα Romania Libera.  
                                               
1 Οδηγία 85/337/ΕΟΚ του Συμβουλίου, ΕΕ L 175 της 5.7.1985, όπως τροποποιήθηκε από την 
οδηγία 97/11/ΕΚ του Συμβουλίου, ΕΕ L 73 της 14.3.1997, όπως τροποποιήθηκε από την 
οδηγία 2003/35/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ΕΕ L 156 της 
25.6.2003, όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 2009/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, ΕΕ L 140 της 5.6.2009.
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Ανακοίνωση που αφορούσε τις δημόσιες ακροάσεις αναρτήθηκε επίσης στον πίνακα 
ανακοινώσεων των δημαρχείων του Cristesti και του Sanpaul στις 11 Μαΐου 2009. Η δημόσια 
πρόσβαση στην έκθεση ΕΠΕ ήταν δυνατή στα κεντρικά γραφεία της ΠΥΠΠ του Sibiu και 
του επαρχιακού συμβουλίου του Mures, καθώς και στους ιστοτόπους των ίδιων φορέων.  

Κατόπιν καταγγελίας που ελήφθη από τους κατοίκους του χωριού Valureni και αιτήματος του 
δημαρχείου του Cristesti, στις 18 Ιουνίου 2009 πραγματοποιήθηκε συνάντηση με 
εκπροσώπους των κατοίκων του Valureni στα κεντρικά γραφεία του επαρχιακού συμβουλίου 
του Mures, και στις 19 Ιουνίου 2009 πραγματοποιήθηκε μία ακόμα συνάντηση με τις 
περιβαλλοντικές ΜΚΟ. Το επαρχιακό συμβούλιο, με την ιδιότητά του ως φορέα προώθησης 
του σχεδίου, παρουσίασε ολόκληρο το σχέδιο καθώς και το τμήμα που θα οικοδομηθεί κοντά 
στο χωριό Valureni. 
Κατά τη διάρκεια των δημοσίων διαβουλεύσεων, οι κάτοικοι του χωριού Valureni εξέφρασαν 
τις αντιρρήσεις τους για την επιλογή της τοποθεσίας της εγκατάστασης, η οποία βρίσκεται 
κοντά στο χωριό. Εξέφρασαν ανησυχίες σχετικά με τη μόλυνση της καλλιεργήσιμης γης, την 
επιμόλυνση των υπογείων υδάτων κοντά στον χώρο αυτό και τις δυσάρεστες οσμές. 
Ωστόσο, από τις πληροφορίες που υπεβλήθησαν από τις ρουμανικές αρχές αντιλαμβανόμαστε 
ότι ο φορέας προώθησης ανταποκρίθηκε στις ανησυχίες που εκφράσθηκαν από τους τοπικούς 
κατοίκους και παρείχε απαντήσεις στους ισχυρισμούς τους. Επιπλέον, οι αντιρρήσεις, οι 
ανησυχίες και οι συστάσεις που διατυπώθηκαν στο πλαίσιο των διαβουλεύσεων και των 
δημόσιων ακροάσεων παρουσιάστηκαν σε παράρτημα στην έκθεση ΕΠΕ. Ως αποτέλεσμα, 
στις 5 Οκτωβρίου 2009, η τελική έκθεση ΕΠΕ εξετάσθηκε κατά τη διάρκεια συνεδρίασης της 
Επιτροπής Τεχνικού Ελέγχου (CAT στα ρουμανικά). Η απόφαση έκδοσης της 
περιβαλλοντικής συμφωνίας εγκρίθηκε.
Η απόφαση έκδοσης της περιβαλλοντικής συμφωνίας κοινοποιήθηκε ως ακολούθως:

- Από την ΠΥΠΠ του Sibiu: μέσω της επιστολής που απεστάλη στους κατοίκους του 
χωριού Valureni, στις 7 Οκτωβρίου 2009· στον ιστότοπο της ΠΥΠΠ του Sibiu, στις 9 
Οκτωβρίου 2009· μέσω ανακοίνωσης στην εφημερίδα Romania Libera στις 12 Οκτωβρίου 
2009·

- Από το επαρχιακό συμβούλιο του Mures: με ανακοινώσεις στις τοπικές εφημερίδες Zi 
de Zi και Nepujsag, στις 7 Οκτωβρίου 2009· στον ιστότοπο του επαρχιακού συμβουλίου, στις 
6 Οκτωβρίου 2009· στους πίνακες ανακοινώσεων των δημαρχείων του Cristesti και του 
Sanpaul, στις 9 Οκτωβρίου 2009.

Στις 30 Οκτωβρίου 2009, η ΠΥΠΠ του Sibiu υπέβαλε καταγγελία κατά της απόφασης 
έκδοσης της περιβαλλοντικής συμφωνίας που υπεγράφη από 518 κατοίκους του χωριού 
Valureni. Ως αποτέλεσμα της εν λόγω καταγγελίας, η ΠΥΠΠ του Sibiu κάλεσε το επαρχιακό 
συμβούλιο του Mures να ζητήσει την εκπόνηση μελέτης για την εκτίμηση των επιπτώσεων 
στην υγεία των κατοίκων του χωριού Valureni που θα προκύψουν από την κατασκευή και τη 
λειτουργία της μονάδας μεταφοράς, της εγκατάστασης διαλογής και της εγκατάστασης 
λιπασματοποίησης. Η μελέτη, που εκπονήθηκε από το κέντρο του Cluj Napoca για το 
περιβάλλον και την υγεία, τέθηκε στη διάθεση του κοινού στις 17 Νοεμβρίου 2009 και τα 
αποτελέσματα της μελέτης παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια της δημόσιας συζήτησης που 
διοργανώθηκε στο χωριό Valureni στις 9 Δεκεμβρίου 2009. Τα αποτελέσματα της μελέτης 
κατέδειξαν ότι η υγεία του τοπικού πληθυσμού δεν θα θιγεί από το σχέδιο.  
Σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας ρουμανικής νομοθεσίας, η ΠΥΠΠ του Sibiu 
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εξέδωσε, στις 17 Δεκεμβρίου 2009, την περιβαλλοντική συμφωνία αριθ. SB/14/17.12.2009. 
Η απόφαση ΕΠΕ αναφέρει τη συλλογιστική και τις απαιτήσεις που διέπουν τις νέες 
επενδύσεις. 
Αναφορικά με το αίτημα που προωθήθηκε από τον αναφέροντα προς τις εθνικές αρχές για 
οργάνωση τοπικού δημοψηφίσματος σχετικά με το ζήτημα της έγκρισης του εν λόγω σχεδίου 
η απαίτηση αυτή δεν προβλέπεται στην οδηγία ΕΠΕ και η Επιτροπή δεν έχει καμία 
αρμοδιότητα να μεσολαβήσει. 
Πρέπει να επισημανθεί ότι ο σχεδιασμός ενός έργου και η επιλογή τοποθεσίας παραμένει 
αρμοδιότητα του οικείου κράτους μέλους, το οποίο οφείλει να διασφαλίσει τη συμμόρφωση 
με τη σχετική νομοθεσία της ΕΕ.

Πρέπει επίσης να υπογραμμισθεί ότι η ευθύνη για την ορθή εφαρμογή του δικαίου της ΕΕ 
βαρύνει πρωτίστως τα κράτη μέλη.  Η Επιτροπή δεν έχει καμία δικαιοδοσία, δυνάμει της 
Συνθήκης, να υποκαθιστά τις αρχές των κρατών μελών στις δραστηριότητες χωροταξικού 
σχεδιασμού και στις αποφάσεις τους. Εάν ο αναφέρων επιθυμεί να αμφισβητήσει τις 
τελευταίες, θα πρέπει να κάνει χρήση των μέσων προσφυγής που προβλέπονται από τη 
ρουμανική νομοθεσία.

Συμπέρασμα
Από τις πληροφορίες που διαβίβασαν ο αναφέρων και οι ρουμανικές αρχές, η Επιτροπή 
αδυνατεί να εντοπίσει παραβίαση των σχετικών διατάξεων του κεκτημένου, και 
συγκεκριμένα της οδηγίας ΕΠΕ, όπως τροποποιήθηκε. 


