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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 0735/2010 dėl to, kad Kristeščio (Murešas, Rumunija) vietos valdžios 
institucijų nesikonsultuoja su gyventojais prieš priimdamos sprendimą dėl atliekų 
pervežimo, rūšiavimo ir kompostavimo įrenginio statybos, kurią pateikė 
Rumunijos pilietis Attila Csegzi, su 518 parašų

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas mano, kad Kristeščio (Murešas, Rumunija) vietos valdžios institucijų 
organizuotų konsultacijų su visuomene dėl atliekų pervežimo, rūšiavimo ir kompostavimo 
įrenginio statybos kaimo kaimynystėje procesas buvo rimtai iškraipytas. Peticijos pateikėjas 
tvirtina, kad konsultacijos su visuomene vyko bendruomenių lygmeniu ir jose galėjo dalyvauti 
tik labai nedaug kaimo gyventojų. Jis išreiškia savo nepasitenkinimą projektu, kuris gali turėti 
didelį neigiamą poveikį gyventojams, kurie turi daržus netoli pasirinktos statybos vietos ir 
užsidirba pragyvenimui parduodami savo produktus Tirgu Murešo miesto turgavietėje. 
Peticijos pateikėjas teigia, kad buvo ignoruotos visos gyventojų pasiūlytos alternatyvios 
vietos, ir prašo Europos Parlamento kreiptis į atitinkamas valdžios institucijas ir paraginti jas 
surengti referendumą dėl projekto. 

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2010 m. spalio 27 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2011 m. vasario 11 d.

„Komisija išnagrinėjo ir 2010 m. balandžio mėn. patvirtino Murešo apskrities atliekų 
integruoto valdymo projektą. Remdamosi vertinimo procedūra Rumunijos valdžios 
institucijos pateikė išsamią informaciją apie poveikio aplinkai vertinimo procedūrą, įskaitant 
informaciją apie konsultacijas su visuomene.
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Įvertinusi iš Rumunijos valdžios institucijų gautą informaciją Komisija mano, kad 
kompetentinga institucija (Sibiu regioninė aplinkos apsaugos agentūra (REPA), atsakinga už 
poveikio aplinkai vertinimo procedūros, taikomos šiam projektui, koordinavimą) Murešo 
apskrities atliekų integruoto valdymo projektą apibūdino kaip priklausantį Vyriausybės 
sprendimo Nr. 1213/2006 II priedo taikymo sričiai, t. y. tokį, pagal kurį reikalaujama atlikti 
patikrinimą siekiant nustatyti, ar projektas gali turėti reikšmingą neigiamą poveikį aplinkai, 
nes tokiu atveju reikalingas poveikio aplinkai vertinimas. Remiantis 2009 m. balandžio 1 d. 
paskelbtu sprendimu dėl patikrinimo buvo pareikalauta atlikti poveikio aplinkai vertinimą. 
Taigi, visoms integruotos atliekų tvarkymo sistemos sudedamosioms dalims, įskaitant atliekų 
pervežimo stotį, rūšiavimo įrenginius ir kompostavimo įrenginius, įrengtus šalia Valureni 
kaimo, buvo atlikta poveikio aplinkai vertinimo procedūra pagal Vyriausybės sprendimo 
Nr. 1213/2006, kuriuo į nacionalinę teisę perkeliami Poveikio aplinkai vertinimo direktyvos 
reikalavimai, reikalavimus1.
Atrodo, kad 2009 m. kovo 5 d. statytojas kompetentingoms nacionalinėms valdžios 
institucijoms pateikė paraišką dėl aplinkos apsaugos susitarimo. Nuogąstaujantys žmonės kiek 
įmanoma anksčiau buvo informuoti apie siūlomą projektą skelbimais, paskelbtais vietinės 
Murešo aplinkos apsaugos agentūros ir Murešo apskrities tarybos tinklalapyje, skelbimais, 
paskelbtais Santpaulo miesto taryboje, ir skelbimu, paskelbtu 2009 m. kovo 10 d. 24 ore 
Muresene laikraštyje. 
Sprendimai dėl patikrinimo ir darbų masto nustatymo visuomenei buvo pateikti skelbiant 
skelbimus vietos ir nacionaliniuose laikraščiuose, taip pat Sibiu regioninės aplinkos apsaugos 
agentūros tinklalapyje.
Peticijos pateikėjas tvirtina, kad turėtų vykti tikros konsultacijos su visuomene dėl poveikio 
aplinkai vertinimo ataskaitos, kurios turėtų įtakos sprendimų priėmimo procesui. Iš tiesų 
Poveikio aplinkai vertinimo direktyvoje reikalaujama, kad institucijos, kurios dėl savo 
specialių aplinkosaugos įgaliojimų gali būti suinteresuotos projektu, taip pat visuomenė turi 
būti informuojamos ir su jomis turi būti konsultuojamasi vykstant poveikio aplinkai vertinimo 
procesui.  Išsami konsultacijų procedūros tvarka reglamentuojama nacionaliniais teisės aktais.

Dėl konsultacijų su visuomene, kurios vyko poveikio aplinkai vertinimo procedūros metu, 
Komisija supranta, kad buvo dvejos konsultacijos su visuomene, kuriose buvo svarstoma 
poveikio aplinkai vertinimo ataskaita. Jos vyko 2009 m. birželio 23 d. Kristeščio 
bendruomenėje ir 2009 m. birželio 22 d. Santpaulo bendruomenėje. Viešųjų svarstymų vietos 
ir datos buvo iš anksto paskelbtos 2009 m. gegužės 11 d. vietiniame laikraštyje Ziarul de 
Mures, 2009 m. gegužės 12 d. vietiniame laikraštyje Zi de zi, 2009 m. gegužės 9 d. vietiniame 
laikraštyje Nepujsag ir 2009 m. gegužės 18 d. laikraštyje Romania Libera. Skelbimas apie 
viešuosius svarstymus 2009 m. gegužės 11 d. taip pat buvo paskelbtas Kristeščio ir Santpaulo 
miestų tarybų skelbimų lentose. Viešai susipažinti su poveikio aplinkai vertinimo ataskaita 
buvo galima Sibiu regioninės aplinkos apsaugos agentūros ir Murešo apskrities tarybos 
būstinėse, taip pat tų pačių institucijų interneto svetainėse.
Gavus Valureni kaimo gyventojų skundą ir Kristeščio miesto tarybos prašymą vienas 
susitikimas su Valureni gyventojais įvyko 2009 m. birželio 18 d. Murešo apskrities tarybos 

                                               
1 Tarybos direktyva 85/337/EEB, OL L 175 1985 7 5, iö  dalies pakeista Tarybos direktyva 
97/11/EB, OL L 73, 1997 3 14, iö  dalies pakeista Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 
2003/35/EB, OL L 156, 2003 6 25, iö  dalies pakeista Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyva 2009/31/EB, OL L 140, 2009 6 5.
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būstinėje ir dar vienas susitikimas su aplinkos apsaugos NVO įvyko 2009 m. birželio 19 d. 
Apskrities taryba, kaip projekto teikėja, pristatė visą projektą, taip pat dalį, kuri turi būti 
pastatyta netoli Valureni kaimo esančioje vietoje. 
Vykstant konsultacijoms su visuomene Valureni kaimo gyventojai išreiškė prieštaravimą dėl 
pasirinktos statybos vietos, kuri yra netoli kaimo. Jie išreiškė susirūpinimą dėl dirbamosios 
žemės taršos, netoli šios statybos vietos esančio požeminio vandens taršos ir nemalonių 
kvapų. 
Tačiau iš Rumunijos valdžios institucijų pateiktos informacijos suprantame, kad projekto 
teikėjas išsprendė vietos gyventojų iškeltas problemas ir pateikė atsakymus į visus skundus. 
Be to, vykstant konsultacijoms ir viešiems svarstymams pareikšti prieštaravimai, 
nuogąstavimai ir rekomendacijos buvo pateikti poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos priede. 
Todėl 2009 m. spalio 5 d. vykstant Techninės peržiūros komiteto (Rumunijoje – CAT) 
posėdžiui buvo išnagrinėta galutinė poveikio aplinkai vertinimo ataskaita. Buvo priimtas 
sprendimas įforminti aplinkos apsaugos susitarimą.

Apie sprendimą įforminti aplinkos apsaugos susitarimą buvo pranešta taip:
- Sibiu regioninės aplinkos apsaugos agentūros: Valureni kaimo gyventojams adresuotu 
2009 m. spalio 7 d. laišku; 2009 m. spalio 9 d. Sibiu regioninės aplinkos apsaugos agentūros 
interneto svetainėje; 2009 m. spalio 12 d. laikraštyje Romania Libera paskelbtu skelbimu;

- Murešo apskrities tarybos: skelbimais, 2009 m. spalio 7 d. paskelbtais vietos 
laikraštyje Zi de Zi ir vietos laikraštyje Nepujsag; 2009 m. spalio 6 d. apskrities tarybos 
interneto svetainėje; 2009 m. spalio 7 d. Kristeščio ir Santpaulo miestų tarybų skelbimų 
lentose.

2009 m. spalio 30 d. Sibiu regioninė aplinkos apsaugos agentūra užregistravo 518 Valureni 
kaimo gyventojų pasirašytą skundą prieš sprendimą įforminti aplinkos apsaugos susitarimą. 
Dėl šio skundo Sibiu regioninė aplinkos apsaugos agentūra paprašė Murešo apskrities tarybos 
užsakyti tyrimą siekiant įvertinti pervežimo stoties, rūšiavimo įrenginių ir kompostavimo 
įrenginių statybos ir eksploatavimo daromą poveikį Valureni kaimo gyventojų sveikatai. 
Galimybė visuomenei susipažinti su Cluj Napoca aplinkos ir sveikatos centro atliktu tyrimu 
buvo suteikta 2009 m. lapkričio 17 d., o tyrimo rezultatai buvo pateikti vykstant 2009 m. 
gruodžio 9 d. Valureni kaime suorganizuotoms viešosioms diskusijoms. Tyrimo rezultatai 
parodė, kad projektas neturėtų poveikio vietos gyventojų sveikatai. 
Remdamasi taikomų Rumunijos įstatų nuostatomis 2009 m. gruodžio 17 d. Sibiu regioninė 
aplinkos apsaugos agentūra įformino aplinkos apsaugos susitarimą Nr. SB/14/17.12.2009. 
Sprendime dėl poveikio aplinkai vertinimo pateikiamas naujų investicijų pagrindimas ir joms 
keliami reikalavimai. 
Dėl peticijos pateikėjo nacionalinėms valdžios institucijoms pateikto reikalavimo, kad 
projekto patvirtinimo klausimu būtų surengtas vietinis referendumas, reikia pasakyti, kad tai 
nėra Poveikio aplinkai vertinimo direktyvos reikalavimas, todėl Komisija nėra kompetentinga 
įsikišti. 
Reikėtų pabrėžti, kad susijusi valstybė narė toliau atsako už projekto rengimą ir vietos 
pasirinkimą, taip pat ji turi užtikrinti, kad būtų laikomasi taikomų ES teisės aktų.
Taip pat reikėtų pažymėti, kad už tinkamą ES teisės aktų įgyvendinimą visų pirma atsako 
valstybės narės. Pagal Sutartį Komisija neturi įgaliojimų vietoj valstybių narių valdžios 
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institucijų vykdyti jų planavimo veiklos ir priimti jų sprendimų. Jeigu peticijos pateikėjas nori 
juos ginčyti, jis turėtų pasinaudoti pagal Rumunijos teisę nustatytomis teisių gynimo 
priemonėmis.
Išvada

Iš peticijos pateikėjo ir Rumunijos valdžios institucijų pateiktos informacijos Komisija negali 
nustatyti taikomų acquis nuostatų, visų pirma pakeistos Poveikio aplinkai vertinimo 
direktyvos, pažeidimo.“ 


