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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 0735/2010, ingediend door Attila Csegzi (Roemeense nationaliteit), 
gesteund door 518 medeondertekenaars, over het verzuim van de plaatselijke 
autoriteiten in Cristesti (Mures, Roemenië) om de bewoners te raadplegen vóór 
hun besluit over de aanleg van een terrein voor het overbrengen, selecteren en 
composteren van afval

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener is van mening dat het door de plaatselijke autoriteiten in Cristesti (Mures, Roemenië) 
georganiseerde openbare raadplegingsproces betreffende de aanleg van een terrein voor het 
overbrengen, sorteren en composteren van afval in de nabijheid van het dorp niet deugdelijk zou 
zijn uitgevoerd. Indiener stelt dat de openbare raadpleging op gemeenteniveau heeft 
plaatsgevonden en dat er maar heel weinig dorpsbewoners deze hebben kunnen bijwonen. Hij 
spreekt zijn ontevredenheid uit over het project dat ernstige gevolgen zou hebben voor de 
bewoners die groente verbouwen in de nabijheid van het gekozen terrein en die met de verkoop 
van hun producten op de markt in de stad Târgu Mures in hun levensonderhoud voorzien. 
Indiener stelt dat alle alternatieve terreinen die door de bewoners zijn voorgesteld, niet in 
beschouwing zijn genomen en verzoekt het Europees Parlement er bij de autoriteiten in kwestie 
op aan te dringen om een referendum over dit project te houden.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 27 oktober 2010. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 11 februari 2011

Het project voor integraal afvalbeheer in Mures is in april 2010 onderzocht en goedgekeurd door 
de Commissie. De Roemeense autoriteiten hebben in het kader van de beoordelingsprocedure 
informatie verstrekt met betrekking tot de milieueffectbeoordelingsprocedure, met inbegrip van 
informatie over de openbare raadpleging.
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Gezien de informatie die is ontvangen van de Roemeense autoriteiten begrijpt de Commissie dat 
de bevoegde autoriteit (regionale milieubeschermingsautoriteit in Sibiu, verantwoordelijk voor 
de coördinatie van de MEB-procedure voor dit project) heeft bepaald dat het project voor het 
systeem van integraal afvalbeheer in Mures valt onder Bijlage II van regeringsbesluit 1213/2006, 
waarin een beoordeling vereist wordt om te bepalen of het project waarschijnlijke ingrijpende 
gevolgen heeft voor het milieu, waarvoor een MEB vereist is. Volgens het beoordelingsbesluit 
dat is uitgegeven op 1 april 2009 was een MEB vereist. Bijgevolg zijn alle onderdelen van het 
integrale afvalbeheersysteem, met inbegrip van het afvaloverslagstation, de sorteerinstallatie en 
de composteerinstallatie die in de nabijheid van het dorp Valureni zijn geplaatst, onderworpen 
aan een MEB-procedure, overeenkomstig de vereisten van regeringsbesluit 1213/2006, waarin 
de vereisten worden omgezet van de MEB-Richtlijn1.  

Het schijnt dat de aanvraag voor de milieuovereenkomst op 5 maart 2009 door de exploitant bij 
de nationale bevoegde autoriteiten is ingediend. De betrokkenen zijn in het vroegste stadium van 
het voorziene project op de hoogte gebracht door middel van bekendmakingen op de website van 
de regionale milieubeschermingsautoriteit Mures en de gemeenteraad van Mures, door middel 
van bekendmakingen op het mededelingenbord in het gemeentehuis van Sânpaul en een 
bekendmaking in de krant 24 ore Muresene van 10 maart 2009.  

De beslissingen naar aanleiding van de beoordeling en de inventarisatie zijn openbaar gemaakt 
door middel van bekendmakingen in lokale en landelijke kranten en op de website van de 
regionale milieubeschermingsautoriteit in Sibiu.

Indiener is van mening dat er een echte openbare raadpleging over het 
milieueffectbeoordelingsrapport moet komen die wordt meegenomen in de besluitvorming. De 
MEB-Richtlijn schrijft inderdaad voor dat de autoriteiten voor wie het project eventueel van 
belang is wegens hun specifieke verantwoordelijkheid voor het milieu, evenals het publiek op de 
hoogte gebracht en geraadpleegd moeten worden als onderdeel van de MEB-procedure. 
Gedetailleerde regelingen voor de raadplegingsprocedure worden gereguleerd door de nationale 
wetgeving.

Wat betreft de openbare raadplegingen die tijdens de MEB-procedure zijn gehouden, begrijpt de 
Commissie dat er twee openbare raadplegingen hebben plaatsgevonden ten aanzien van het 
milieueffectbeoordelingsrapport. Deze openbare raadplegingen vonden plaats op 23 juni 2009 in 
de gemeente Cristesti en op 22 juni 2009 in de gemeente Sânpaul. De plaatsen en data van de 
openbare hoorzittingen waren van tevoren bekendgemaakt op 11 mei 2009 in de lokale krant 
Ziarul de Mures, op 12 mei 2009 in de lokale krant Zi de zi, op 9 mei May 2009 in de lokale 
krant Nepujsag en op 18 mei 2009 in de krant Romania Libera.  Een bekendmaking van de 
openbare hoorzittingen werd bovendien op het mededelingenbord in de gemeentehuizen van 
Cristesti en Sânpaul gehangen op 11 mei 2009. Het publiek beschikte over de mogelijkheid om 
het milieueffectbeoordelingsrapport in te zien bij de regionale milieubeschermingsautoriteit in 
Sibiu en de gemeenteraad van Mures, alsook op de websites van deze instellingen.  

In navolging van een klacht die was ontvangen van de inwoners van het dorp Valureni en op 
verzoek van de gemeente Cristesti heeft een ontmoeting met de vertegenwoordigers van de 
inwoners van Valureni plaatsgevonden op 18 juni 2009 in het gemeentehuis van Mures en heeft 
er een andere ontmoeting met de milieu-ngo’s plaatsgevonden op 19 juni 2009. De gemeenteraad 
heeft, in haar hoedanigheid als promotor van het project, het gehele project gepresenteerd, alsook 
                                               
1 Richtlijn 85/337/EEG van de Raad, PB L 175 5.7.1985, gewijzigd bij Richtlijn 97/11/EG van de Raad, PB L 73 

van 14.3.1997, gewijzigd bij Richtlijn 2003/35/EG van het Europees Parlement en de Raad, PB L 156 van 
25.6.2003, gewijzigd bij Richtlijn 2009/31/EG van het Europees Parlement en de Raad, PB L 140 van 5.6.2009.
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het component dat moet worden gebouwd in de nabijheid van het dorp Valureni.

De inwoners van het dorp Valureni hebben tijdens de openbare raadplegingen hun bezwaren 
kenbaar gemaakt tegen de gekozen locatie, te weten in de nabijheid van het dorp. Ze uitten hun 
zorgen over de vervuiling van de landbouwgrond; de vervuiling van grondwater in de nabijheid 
van de locatie en hinderlijke geuren. 

Uit de door de Roemeense autoriteiten verstrekte informatie begrijpen wij evenwel dat de 
promotor de bezwaren van de lokale bevolking ter sprake heeft gebracht en is ingegaan op hun 
beweringen. Bovendien zijn de zorgen, bezwaren en aanbevelingen die tijdens de raadplegingen 
en de openbare hoorzittingen zijn geuit gepresenteerd in een bijlage bij het 
milieueffectbeoordelingsrapport. Naar aanleiding hiervan is het uiteindelijke 
milieueffectbeoordelingsrapport op 5 oktober 2009 onderzocht tijdens een bijeenkomst van de 
technische onderzoekscommissie (CAT in het Roemeens). Het besluit om de 
milieuovereenkomst te sluiten werd aangenomen.

Het besluit om de milieuovereenkomst te sluiten werd als volgt bekendgemaakt:

- Door de regionale milieubeschermingsautoriteit in Sibiu: door middel van de brief die is 
gestuurd naar de inwoners van het dorp Valureni op 7 oktober 2009; op de website van de 
regionale milieubeschermingsautoriteit in Sibiu, op 9 oktober 2009; een aankondiging in de krant 
Romania Libera op 12 oktober 2009;

- Door de gemeenteraad van Mures: bekendmakingen in de lokale kranten Zi de Zi en 
Nepujsag, op 7 oktober 2009; op de website van de gemeenteraad, op 6 oktober 2009; op het 
mededelingenbord in de gemeentehuizen van Cristesti en Sânpaul , op 9 oktober 2009.

Op 30 oktober 2009 heeft de regionale milieubeschermingsautoriteit in Sibiu een klacht 
geregistreerd betreffende het besluit om de milieuovereenkomst te sluiten, ondertekend door 518 
inwoners van het dorp Valureni. De regionale milieubeschermingsautoriteit in Sibiu heeft de 
gemeenteraad van Mures naar aanleiding van deze klacht gevraagd om een onderzoek in te 
stellen naar de beoordeling van de gevolgen voor de gezondheid van de inwoners van het dorp 
Valureni veroorzaakt door de bouw en gebruikmaking van het overslagstation, de 
sorteerinstallatie en de composteerinstallatie. Het onderzoek werd uitgevoerd door het milieu- en 
gezondheidscentrum in Cluj Napoca en openbaar gemaakt op 17 november 2009. De resultaten 
van dit onderzoek werden bekendgemaakt tijdens het publieke debat dat in het dorp Valureni 
werd gehouden op 9 december 2009. Uit de resultaten van het onderzoek kwam naar voren dat 
de gezondheid van de lokale bevolking niet in gevaar zou komen door het project.  

Overeenkomstig de bepalingen van de toepasselijke Roemeense wetgeving heeft de regionale 
milieubeschermingsautoriteit in Sibiu op 17 december 2009 milieuovereenkomst 
SB/14/17.12.2009 gesloten. Het MEB-besluit bevat de motivering en de vereisten voor de 
nieuwe investeringen. 

Wat betreft het verzoek dat indiener heeft doorgestuurd naar de nationale autoriteiten om een 
lokaal referendum te organiseren over de goedkeuring van het project, is dit geen verzoek van de 
MEB-Richtlijn en is de Commissie niet bevoegd om tussenbeide te komen. 

Er dient op te worden gewezen dat de lidstaat in kwestie verantwoordelijk blijft voor het ontwerp 
van een project en de keuze van de locatie, en dat deze lidstaat dient toe te zien op naleving van 
de desbetreffende EU-wetgeving.
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Ook moet worden benadrukt dat de verantwoordelijkheid voor een deugdelijke uitvoering van 
EU-wetgeving in de eerste plaats bij de lidstaten berust.  De Commissie is overeenkomstig het 
Verdrag niet bevoegd om in plaats van autoriteiten van lidstaten activiteiten te plannen en 
beslissingen te nemen. Als indiener deze wil aanvechten, zou hij gebruik moeten maken van de 
rechtsmiddelen die onder de Roemeense wetgeving worden geboden.

Conclusie

Op basis van de door indiener en de Roemeense autoriteiten verstrekte informatie kan de 
Commissie niet concluderen dat er sprake is van een inbreuk op de desbetreffende bepalingen 
van het acquis, in het bijzonder de MEB-Richtlijn, zoals gewijzigd. 


