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Tárgy: Csegzi Attila, román állampolgár által benyújtott 0735/2010. számú, 518 aláírást 
tartalmazó petíció egy hulladékok szállítására, szelektálására és komposztálására 
szolgáló lerakó létrehozására vonatkozó határozathozatalt megelőzően a 
maroskeresztúri (Maros, Románia) helyi hatóságok által a lakosokkal való 
egyeztetés elmulasztásáról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtójának véleménye szerint a maroskeresztúri (Maros, Románia) helyi 
hatóságok által a hulladékok szállítására, szelektálására és komposztálására szolgáló, a község 
közelében létesítendő lerakóval kapcsolatosan szervezett nyilvános konzultációs eljárás 
kapcsán számos súlyos szabálytalanságot követtek el. A petíció benyújtója elmondja, hogy a 
nyilvános konzultációra községi szinten került sor, és nagyon kevés falusi lakos tudott azon 
részt venni. A petíció benyújtója kinyilvánítja a projekttel kapcsolatos elégedetlenségét, mivel 
az súlyosan érintené azokat a lakosokat, akiknek veteményeskertjük van a kiválasztott 
helyszín közelében, és termékeik Marosvásárhely piacán történő eladásából élnek. A petíció 
benyújtója azzal érvel, hogy a lakosok által javasolt valamennyi alternatív helyszínt figyelmen 
kívül hagyták; arra kéri az Európai Parlamentet, hogy tegyen intézkedéseket annak érdekében, 
hogy az érintett hatóságok népszavazást írjanak ki a projektre vonatkozóan.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2010. október 27. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2011. február 11.
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A „Maros Megyei Integrált Szilárdhulladék-gazdálkodási Rendszer” projektjét a Bizottság 
2010 áprilisában megvizsgálta és jóváhagyta. A román hatóságok az értékelési eljárás 
keretében adatokat – például a nyilvános konzultációra vonatkozó információkat – közöltek a 
környezeti hatásvizsgálatról.

A román hatóságoktól kapott tájékoztatás alapján a Bizottság úgy értelmezi a helyzetet, hogy 
az illetékes hatóság (a projekttel kapcsolatos környezetvédelmi hatásvizsgálati (KHV) eljárás 
koordinálásáért felelős Szeben Megyei Regionális Környezetvédelmi Ügynökség) a „Maros 
Megyei Integrált Szilárdhulladék-gazdálkodási Rendszer” projektjét az 1213/2006 
kormányhatározat II. mellékletének hatálya alá tartozóként határozta meg, azaz olyanként, 
amely esetében átvilágítás elvégzése szükséges annak meghatározásához, hogy a projekt 
jelentős hatást gyakorolhat-e a környezetre – amely esetben KHV szükséges. A 2009. április 
1-jén kibocsátott átvilágítási határozat szerint KHV elvégzése szükséges. Ennek megfelelően 
a KHV-irányelv1 követelményeit átültető 1213/2006 kormányhatározat előírásai alapján az 
integrált hulladékgazdálkodási rendszer valamennyi elemét, így a hulladékátrakó állomást, a 
válogatóüzemet és a Székelykakasd (Valureni) szomszédságában létesítendő 
komposztálóüzemet is KHV-eljárás alá vonták.  

Úgy tűnik, hogy a környezetvédelmi jóváhagyás iránti kérelmet a fejlesztő 2009. március 5-én 
nyújtotta be az illetékes nemzeti hatóságoknak. Az érintett polgárokat a legkorábbi 
szakaszban a Maros Megyei Helyi Környezetvédelmi Ügynökség és a Maros Megyei Tanács 
webhelyén közzétett közleményekben és a Kerelőszentpál (Sanpaul) település 
önkormányzatának hirdetőtábláján elhelyezett közleményekben, továbbá a 24 ore Muresene
című napilap 2009. március 10-i számában közzétett közleményben tájékoztatták a tervezett 
projektről.  
Az átvilágítással és az alkalmazási kör meghatározásával kapcsolatos döntéseket a helyi és 
nemzeti hírlapokban megjelentetett közleményekben, valamint a Szeben Megyei Regionális 
Környezetvédelmi Ügynökség webhelyén ismertették a nyilvánossággal.

A petíció benyújtója azt állítja, hogy a KHV-jelentésre vonatkozó, tényleges nyilvános 
konzultációkra kell sort keríteni, és azoknak befolyásolniuk kell a döntéshozatali folyamatot. 
A KHV-irányelv ugyanis azt írja elő, hogy környezeti feladataik kapcsán a projektben 
várhatóan érintett hatóságokat és a nyilvánosságot tájékoztatni kell, és velük konzultálni kell a 
KHV-eljárás keretében.  A konzultációval kapcsolatos részletes rendelkezéseket a nemzeti 
jogszabályok szabályozzák.

A KHV-eljárás során lefolytatott nyilvános konzultációkkal kapcsolatban a Bizottság úgy 
értelmezi a helyzetet, hogy két, a KHV-jelentéssel foglalkozó nyilvános konzultációra került 
sor. Ezeket 2009. június 23-án tartották Maroskeresztúr (Cristesti) községben, illetve 2009. 
június 22-én Kerelőszentpál (Sanpaul) községben.  A közmeghallgatások helyszíneit és 
időpontjait előre bejelentették a Ziarul de Mures című helyi napilap 2009. május 11-i 
számában, a Zi de zi című helyi napilap 2009. május 12-i számában, a Népújság című helyi 
napilap 2009. május 9-i számában és a Romania Libera című napilap 2009. május 18-i 
számában.  2009. május 11-én a maroskeresztúri és a kerelőszentpáli községháza 
hirdetőtábláján is elhelyezték a közmeghallhatásról szóló értesítést. A KHV-jelentést a Szeben 
                                               
1 A következő irányelvek által módosított 85/337/EGK tanácsi irányelv (HL L 175., 
1985.7.5.): 97/11/EK tanácsi irányelv (HL L 73., 1997.3.14.), 2003/35/EK európai parlamenti 
és tanácsi irányelv (HL L 156., 2003.6.25.), 2009/31/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv (HL L 140., 2009.6.5.).
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Megyei Regionális Környezetvédelmi Ügynökség központjában és a Maros Megyei Tanács 
székházában, továbbá az említett intézmények webhelyein is hozzáférhetővé tették a 
nyilvánosság számára.  
A Székelykakasd község lakosaitól kapott panaszt követően és Maroskeresztúr 
önkormányzatának kérésére 2009. június 18-án Székelykakasd lakosainak képviselőivel került 
sor találkozóra a Maros Megyei Tanács székházában, majd 2009. június 19-én a Maros 
Megyei Tanács székházában egy másik találkozóra, a nem kormányzati környezetvédelmi 
szervezetekkel. A megyei tanács – projekttámogatói minőségében – ismertette a teljes 
projektet, továbbá a Székelykakasd község melletti területen felépítendő üzemegységet. 
A nyilvános konzultációk során Székelykakasd község lakosai tiltakozásukat fejezték ki a falu 
közelében található helyszín kiválasztásával szemben. Aggodalmukat fejezték ki a 
mezőgazdasági földterület szennyezésével, a helyszín közelében lévő felszín alatti vizek 
szennyezésével és a kellemetlen szagokkal kapcsolatban. 
A román hatóságok által közölt információk alapján azonban arról értesültünk, hogy a 
támogató foglalkozott a helyi lakosság által felvetett aggályokkal, és válaszolt állításaikra. 
Mindezen felül a konzultációk és a nyilvános meghallgatások során kifejtett tiltakozások, 
aggályok és ajánlások a KHV-jelentés mellékletében is szerepelnek. Ennek eredményeként 
2009. október 5-én a végleges KHV-jelentést a Műszaki Felülvizsgálati Bizottság (románul 
CAT) ülésén vizsgálták meg. Ezen az ülésen a környezetvédelmi jóváhagyás kibocsátásáról 
szóló határozatot fogadtak el.
A környezetvédelmi jóváhagyás kibocsátásáról szóló határozatot a következőképpen tették 
közzé:

- A Szeben Megyei Regionális Környezetvédelmi Ügynökség részéről: a Székelykakasd 
lakosainak címzett, 2009. október 7-i levélben; a Szeben Megyei Regionális 
Környezetvédelmi Ügynökség webhelyén 2009. október 2-án; a Romania Libera című napilap 
2009. október 12-i számában megjelentetett közleményben;

- A Maros Megyei Tanács részéről: a Zi de Zi című helyi napilapban és a Népújság
című helyi napilapban 2009. október 7-én; a megyei tanács webhelyén 2009. október 6-án; a 
maroskeresztúri és a kerelőszentpáli községháza hirdetőtábláján 2009. október 9-én.
2009. október 30-án a Szeben Megyei Regionális Környezetvédelmi Ügynökség átvett egy 
518 székelykakasdi lakos által aláírt panaszt a környezetvédelmi jóváhagyás kibocsátásáról 
szóló határozat ellen. A panasz eredményeként a Szeben Megyei Regionális 
Környezetvédelmi Ügynökség felkérte a Maros Megyei Tanácsot, hogy adjon megbízást egy 
olyan tanulmány elkészítésére, amely a hulladékátrakó állomás, a válogatóüzem és a 
komposztálóüzem építése és működése által a Székelykakasd község lakosainak egészségére 
gyakorolt hatásokat értékeli. A kolozsvári Környezetvédelmi és Egészségügyi Központ által 
elkészített tanulmányt 2009. november 17-én hozták nyilvánosságra, a vizsgálati 
eredményeket pedig a Székelykakasd községben, 2009. december 9-én tartott nyilvános vita 
során ismertették. A tanulmány eredményei azt jelezték, hogy a helyi lakosság egészségére a 
projekt nem gyakorol hatást.  

A Szeben Megyei Regionális Környezetvédelmi Ügynökség az alkalmazandó román 
jogszabályok rendelkezései alapján 2009. december 17-én kiadta az SB/14/17.12.2009 számú 
környezetvédelmi jóváhagyást. A KHV-határozat közli az új beruházásokra vonatkozó 
indokolást és a követelményeket. 
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Ami a petíció benyújtója által a projekt jóváhagyása tárgyában tartandó helyi népszavazásról 
a nemzeti hatóságoknak benyújtott kérést illeti, ilyen népszavazást a KHV-irányelv nem ír 
elő, a Bizottság pedig nem rendelkezik a beavatkozáshoz szükséges hatáskörrel. 
Hangsúlyozni kell, hogy egy projekt megtervezése és a helyszín kiválasztása az érintett 
tagállam feladata, amelynek biztosítania kell a vonatkozó uniós jogszabályok betartását.
Ki kell emelni azt is, hogy az uniós jog megfelelő végrehajtásának feladata elsősorban szintén 
a tagállamokra hárul.  A Bizottságnak a Szerződés értelmében nincs felhatalmazása arra, hogy 
a tagállami hatóságokat saját tervezési tevékenységeik és saját határozataik tekintetében 
helyettesítse. Amennyiben a petíció benyújtója tiltakozni kíván, élhet a román jog értelmében 
biztosított jogorvoslati lehetőségekkel.

Következtetés
A petíció benyújtója és a román hatóságok által szolgáltatott információk alapján a Bizottság 
nem tudja megállapítani a közösségi vívmányok vonatkozó rendelkezéseinek – különösen a 
módosított KHV-irányelvnek – a megsértését. 


