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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0735/2010, ko iesniedza Rumānijas valstspiederīgais Attila 
Csegzi un kam pievienoti 518 paraksti, par Cristesti (Mureša, Rumānija) 
pašvaldības pieļautajām kļūdām, rīkojot sabiedrisko apspriešanu par lēmumu 
ierīkot atkritumu pārkraušanas, šķirošanas un kompostēšanas laukumu

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka Cristesti (Mureša, Rumānija) vietējās pašvaldības 
iestādes, rīkojot sabiedrisko apspriešanu par atkritumu pārkraušanas, šķirošanas un 
kompostēšanas laukuma ierīkošanu ciemata tuvumā, pieļāvušas nopietnas kļūdas.
Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka sabiedriskā apspriešana notika vietējās pašvaldības 
līmenī, un tajā varēja piedalīties ļoti neliels skaits ciemata iedzīvotāju. Viņš nav apmierināts, 
ka tiks īstenots projekts, kas nopietni ietekmēs iedzīvotājus, kuriem paredzētā laukuma 
tuvumā pieder sakņu dārzi un kuriem iztiku nodrošina ienākumi no izaudzētās produkcijas 
pārdošanas Tirgu Murešas pilsētas tirgū. Lūgumraksta iesniedzējs ir pārliecināts, ka 
pašvaldība nav apsvērusi iespēju ierīkot minēto laukumu citās iedzīvotāju ierosinātās 
alternatīvās teritorijās, un pieprasa Eiropas Parlamentam rīkoties, lai attiecīgajām varas 
iestādēm liktu sarīkot referendumu par minēto projektu.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2010. gada 27. oktobrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2011. gada 11. februārī.

Projektu par „Integrētu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas sistēmu Murešas apgabalā” 
Komisija izvērtēja un apstiprināja 2010. gada aprīlī. Novērtēšanas procedūras ietvaros 
Rumānijas varas iestādes sniedza informāciju par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru, tai 
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skaitā informāciju par sabiedrisko apspriešanu.
Ņemot vērā no Rumānijas varas iestādēm saņemto informāciju, Komisija secina, ka 
kompetentā varas iestāde (Sibiu Reģionālā vides aizsardzības aģentūra (REPA), kas atbildīga 
par šī projekta IVN procedūras koordinēšanu) atzina projektu par atbilstīgu valdības lēmuma 
Nr. 1213/2006 II pielikumam, t. i. par tādu, kam jāveic pārbaude, lai noteiktu, vai projekts 
varētu radīt būtisku ietekmi uz vidi, un tajā gadījumā ir jāveic IVN. Saskaņā ar 2009. gada 
1. aprīlī izdoto izvērtēšanas lēmumu tika pieprasīts veikt IVN. Tādēļ saskaņā ar valdības 
lēmumu Nr. 1213/2006, ar ko transponē IVN direktīvas prasības1, visām integrētās atkritumu 
apsaimniekošanas sistēmas iekārtām, tostarp atkritumu pārkraušanas stacijai, šķirošanas 
iekārtai un kompostēšanas iekārtai, kas izvietotas Valureni ciemata tuvumā, bija jāveic IVN 
procedūra.
Šķiet, ka iesniegumu vides saskaņojumam attīstītājs iesniedza kompetentajām varas iestādēm 
2009. gada 5. martā. Skartie iedzīvotāji tika informēti par plānoto projektu visagrākajā posmā 
ar paziņojumiem, ko ievietoja Murešas vietējās Vides aizsardzības aģentūras un Murešas 
apgabala domes tīmekļa vietnēs, piestiprinot paziņojumus uz ziņojumu dēļa Santpaul pilsētas 
domes ēkā, kā arī publicējot paziņojumu laikrakstā „24 ore Muresene” 2009. gada 10. martā.

Lēmumi par izvērtēšanu un veicamo darbu apjomu tika darīti zināmi sabiedrībai, izmantojot 
paziņojumus vietējos un valsts laikrakstos, kā arī Sibiu REPA tīmekļa vietnē.

Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka par IVN ziņojumu būtu jānotiek īstai sabiedriskai 
apspriešanai un jāietekmē lēmumu pieņemšanas process. IVN direktīvā patiešām ir noteikts, 
ka tās iestādes, kuras var būt saistītas ar projektu to īpašās ekoloģiskās atbildības dēļ, kā arī 
sabiedrība ir jāinformē un ar to jāapspriežas IVN procesa ietvaros. Detalizēti apspriešanās 
procedūras noteikumi tiek reglamentēti valsts tiesību aktos.
Attiecībā uz sabiedriskajām apspriešanām, kas veiktas IVN procedūras laikā, Komisija secina, 
ka par IVN ziņojumu notika divas sabiedriskās apriešanas. Tās notika 2009. gada 23. jūnijā 
Cristesti pašvaldībā un 2009. gada 22. jūnijā Sanpaul pašvaldībā. Sabiedriskās uzklausīšanu 
norises vietas un datumi tika paziņoti iepriekš — 2009. gada 11. maijā vietējā laikrakstā 
Ziarul de Mures, 2009. gada 12. maijā vietējā laikrakstā Zi de zi, 2009. gada 9. maijā vietējā 
laikrakstā Nepujsag un 2009. gada 18. maijā laikrakstā Romania Libera. Paziņojums par 
sabiedrisko uzklausīšanu arī tika izvietots uz ziņojuma dēļa Cristesti un Sanpaul rātsnamā 
2009. gada 11. maijā. Sabiedrībai IVN ziņojums bija pieejams Sibiu REPA un Murešas 
apgabala domes ēkās, kā arī šo iestāžu tīmekļa vietnēs.

Pēc Valureni ciemata iedzīvotāju sūdzības un Cristesti domes pieprasījuma saņemšanas 
2009. gada 18. jūnijā Murešas apgabala domes telpās notika sanāksme ar Valureni
iedzīvotājiem, un vēl viena sanāksme ar vides NVO notika 2009. gada 19. jūnijā. Apgabala 
dome kā projekta veicinātājs iepazīstināja ar visu projektu, kā arī ar iekārtām, kas tiks uzceltas 
Valureni ciemata tuvumā.
Sabiedrisko apspriešanu laikā Valureni ciema iedzīvotāji pauda iebildumus attiecībā uz vietas 
izvēli, kas atrodas ciemata tuvumā. Viņi pauda bažas par iekārtas tuvumā esošās 
lauksaimniecības zemes piesārņošanu, gruntsūdens piesārņojumu un nepatīkamām smakām.
                                               
1 Padomes Direktīva 85/337/EEK, OV L 175, 5.7.1985., 85. lpp., kas grozīta ar Padomes 
Direktīvu 97/11/EK, OV L 73, 14.3.1997., kas grozīta ar Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvu 2003/35/EK, OV L 156, 25.6.2003., kas grozīta ar Eiropas Parlamenta un Padomes 
direktīvu 2009/31/EK, OV L 140, 5.6.2009.
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Tomēr no Rumānijas varas iestāžu sniegtās informācijas mēs secinām, ka veicinātājs risināja 
vietējo iedzīvotāju paustās bažas un sniedza atbildes uz viņu pieprasījumiem. Turklāt 
apspriešanās un sabiedrisko uzklausīšanu laikā paustie iebildumi, bažas un ieteikumi tika 
iekļauti IVN ziņojuma pielikumā. Rezultātā 2009. gada 5. oktobrī Tehniskās pārbaudes 
komitejas (CAT rumāņu valodā) sanāksmes laikā tika izvērtēts galīgais IVN ziņojums. Tika 
pieņemts lēmums izsniegt vides saskaņojumu.

Lēmums izsniegt vides saskaņojumu tika paziņots šādi:
- Sibiu REPA: ar 2009. gada 7. oktobra vēstuli, kas adresēta Valureni ciemata 
iedzīvotājiem; Sibiu REPA tīmekļa vietnē 2009. gada 12. oktobrī; ar paziņojumu laikrakstā 
Romania Libera 2009. gada 12. oktobrī;

- Murešas apgabala dome: ar paziņojumiem vietējā laikrakstā Zi de Zi un vietējā 
laikrakstā Nepujsag 2009. gada 7. oktobrī; apgabala domes tīmekļa vietnē 2009. gada 
6. oktobrī; uz paziņojumu dēļiem Cristesti un Sanpaul domēs 2009. gada 9. oktobrī.
2009. gada 30. oktobrī Sibiu REPA reģistrēja sūdzību pret lēmumu izsniegt vides 
saskaņojumu, ko parakstīja 518 Valureni ciemata iedzīvotāji. Pēc šīs sūdzības saņemšanas 
Sibiu REPA lūdza Murešas apgabala domi uzdot veikt pētījumu par pārkraušanas stacijas, 
šķirošanas iekārtas un kompostēšanas iekārtas būvniecības un ekspluatācijas radītās ietekmes 
uz Valureni iedzīvotājiem novērtējumu. Pētījumu, ko veica Cluj Napoca Vides un veselības 
centrs, darīja pieejamu sabiedrībai 2009. gada 17. novembrī un ar pētījuma rezultātiem 
iepazīstināja sabiedriskās apspriedes laikā, kas notika Valureni ciemā 2009. gada 9. decembrī.
Pētījuma rezultāti norādīja, ka projekts neietekmēs vietējo iedzīvotāju veselību.
Saskaņā ar piemērojamajiem Rumānijas tiesību aktiem Sibiu REPA 2009. gada 17. decembrī 
izsniedza vides saskaņojumu Nr. SB/14/17.12.2009. IVN lēmumā ir izklāstīts pamatojums un 
prasības attiecībā uz jaunajiem ieguldījumiem.

Attiecībā uz lūgumraksta iesniedzēja nosūtīto lūgumu valsts iestādēm par vietēja mēroga 
referenduma organizēšanu par projekta apstiprināšanu IVN direktīva to neparedz un 
Komisijai nav kompetences iejaukties.
Jāuzsver, ka par projekta izstrādi un vietas izvēli ir atbildīga attiecīgā dalībvalsts, kurai 
jānodrošina atbilstība attiecīgajiem ES tiesību aktiem.
Ir arī jāatzīmē, ka par ES tiesību aktu pareizu īstenošanu vispirms ir atbildīgas dalībvalstis.
Saskaņā ar Līgumu Komisijai nav tiesību dalībvalstu iestāžu vietā plānot pasākumus un 
pieņemt lēmumus. Ja lūgumraksta iesniedzējs vēlas tos apstrīdēt, viņam vajadzētu izmantot 
Rumānijas tiesību aktos paredzētos tiesiskās aizsardzības līdzekļus.
Secinājums

No lūgumraksta iesniedzēja un Rumānijas varas iestāžu sniegtās informācijas Komisija nevar 
konstatēt atbilstošo acquis noteikumu, īpaši grozītās IVN direktīvas pārkāpumus.


