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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0735/2010, którą złożył Attila Csegzi (Rumunia) z 518 podpisami, 
w sprawie nieskonsultowania przez władze lokalne w Cristesti (Mures, Rumunia) 
z mieszkańcami decyzji dotyczącej stworzenia zamkniętego terenu, na którym ma 
się odbywać zrzucanie, selekcja i kompostowanie odpadów

1. Streszczenie petycji

Składający petycję uważa, że konsultacje społeczne zorganizowane przez władze lokalne 
w Cristesti (Mures, Rumunia) w związku ze stworzeniem zamkniętego terenu, na którym ma 
się odbywać zrzucanie, selekcja i kompostowanie odpadów, w pobliżu rzeczonej wsi zostały 
poważnie zaniedbane. Utrzymuje on, że konsultacje społeczne odbyły się na szczeblu 
gminnym i tylko kilku mieszkańców wsi mogło wziąć w nich udział. Składający petycję 
wyraża niezadowolenie co do przedsięwzięcia, które poważnie wpłynęłoby na mieszkańców 
mających ogródki warzywne w pobliżu terenu, o którym jest mowa, i żyjących ze sprzedaży 
swoich produktów na rynku w miejscowości Târgu Mures. Składający petycję twierdzi, 
że wszystkie tereny alternatywne zaproponowane przez mieszkańców zostały zignorowane, 
i wzywa Parlament Europejski do podjęcia interwencji u właściwych władz w celu 
przekonania ich do zwołania referendum w związku z realizacją przedmiotowego 
przedsięwzięcia. 

2. Dopuszczalność

Petycja została uznana za dopuszczalną dnia 27 października 2010 r. Zwrócono się 
do Komisji, aby dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 11 lutego 2011 r.

Przedsięwzięcie „System zintegrowanego gospodarowania odpadami stałymi w powiecie 
Mures” zostało sprawdzone i zatwierdzone przez Komisję w kwietniu 2010 r. W ramach 
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procedury oceny władze rumuńskie przedstawiły szczegółowe informacje na temat procedury 
oceny oddziaływania na środowisko, w tym informacje na temat konsultacji społecznych.

W świetle informacji przekazanych przez władze rumuńskie Komisja wnioskuje, że właściwe 
władze (regionalna agencja ds. ochrony środowiska w Sibiu (REPA) odpowiedzialna 
za koordynację procedury OOŚ w odniesieniu do przedmiotowego przedsięwzięcia) 
zdefiniowały przedsięwzięcie „System zintegrowanego gospodarowania odpadami stałymi 
w powiecie Mures” zgodnie z załącznikiem II do decyzji rządowej nr 1213/2006, tj. zażądały 
ustalenia na podstawie przeglądu zwanego „screening”, czy rzeczone przedsięwzięcie może 
w znaczący sposób wpłynąć na środowisko; w takim przypadku OOŚ byłaby wymagana. 
Zgodnie z decyzją podjętą w wyniku przeprowadzenia takiego przeglądu, wydaną w dniu 
1 kwietnia 2009 r., OOŚ była wymagana. W związku z tym wszystkie elementy systemu 
zintegrowanego gospodarowania odpadami, w tym stacja przesyłu odpadów, zakład sortujący 
i kompostownia, położone w pobliżu wsi Valureni, zostały poddane OOŚ zgodnie 
z wymogami określonymi w decyzji rządowej nr 1213/2006 transponującej wymogi 
przewidziane w dyrektywie OOŚ1. 
Wydaje się, że wniosek o wydanie pozwolenia środowiskowego został przedłożony 
właściwym władzom krajowym przez dewelopera w dniu 5 marca 2009 r. Osoby 
zainteresowane zostały poinformowane o proponowanym przedsięwzięciu 
na najwcześniejszym etapie za pośrednictwem powiadomień umieszczonych na stronach 
internetowych lokalnej agencji ds. ochrony środowiska powiatu Mures oraz rady powiatu 
Mures, powiadomień umieszczonych na tablicy informacyjnej w ratuszu w Santpaul oraz 
ogłoszenia opublikowanego w gazecie 24 ore Muresene w dniu 10 marca 2009 r. 

Mieszkańcy zostali poinformowani o decyzjach dotyczących procedur zwanych „screening” 
i „scoping” w ogłoszeniach opublikowanych w gazetach lokalnych i krajowych oraz 
na stronie internetowej REPA.
Składający petycję twierdzi, że konsultacje społeczne w sprawie sprawozdania OOŚ powinny 
się odbyć oraz wpłynąć na proces decyzyjny. To prawda, że zgodnie z dyrektywą OOŚ 
w ramach procedury OOŚ należy udzielić informacji organom, które mogą być 
zainteresowane przedsięwzięciem z uwagi na swoją szczególną odpowiedzialność 
w dziedzinie ochrony środowiska, oraz obywatelom, a także zasięgnąć opinii tych organów 
i obywateli. Szczegółowe rozwiązania odnoszące się do procedury konsultacji reguluje prawo 
krajowe.

Jeśli chodzi o konsultacje społeczne przeprowadzone w ramach procedury OOŚ, Komisja 
wnioskuje, że odbyły się dwie takie konsultacje, na których omówiono sprawozdanie 
w sprawie OOŚ. Odbyły się one w dniu 23 czerwca 2009 r. – w gminie Cristesti oraz w dniu 
22 czerwca 2009 r. – w gminie Sanpaul. Informacje na temat miejsca i daty przesłuchań 
publicznych zostały ogłoszone z wyprzedzeniem w dniu 11 maja 2009 r. w lokalnej gazecie 
Ziarul de Mures, w dniu 12 maja 2009 r. w lokalnej gazecie Zi de zi, w dniu 9 maja 2009 r. 
w lokalnej gazecie Nepujsag oraz w dniu 18 maja 2009 r. w gazecie Romania Libera. 
Powiadomienia o przesłuchaniach publicznych zostały również umieszczone na tablicach 
ogłoszeń w ratuszach w Cristesti i Sanpaul w dniu 11 maja 2009 r. Mieszkańcy mogli się 
zapoznać ze sprawozdaniem w sprawie OOŚ w siedzibach REPA w Sibiu i rady powiatu 

                                               
1Dyrektywa Rady 85/337/EWG, Dz.U. L 175 z 5.7.85, zmieniona dyrektywą Rady 97/11/WE, Dz.U. L 73 
z 14.3.1997, zmienioną dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2003/35/WE, Dz.U. L 156 z 25.6.2003, 
zmienioną dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/31/WE, Dz.U. L 140 z 5.6.2009.
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Mures oraz na stronach internetowych tych instytucji. 
W związku ze skargą przekazaną przez mieszkańców wsi Valureni oraz na prośbę ratusza 
w Cristesi spotkanie z przedstawicielami mieszkańców Valureni odbyło się w dniu 
18 czerwca 2009 r. w siedzibie rady powiatu Mures, zaś kolejne spotkanie z organizacjami 
pozarządowymi zajmującymi się ochroną środowiska naturalnego odbyło się w dniu 
19 czerwca 2009 r. Rada powiatu, działająca w charakterze inicjatora przedsięwzięcia, 
zaprezentowała całe przedsięwzięcie oraz jego elementy składowe, które miałyby zostać 
wybudowane w pobliżu wsi Valureni. 

Podczas konsultacji społecznych mieszkańcy wsi Valureni wyrazili swoje zastrzeżenia co do
wyboru miejsca realizacji przedsięwzięcia, położonego w pobliżu wsi. Wyrazili oni swoje 
zaniepokojenie w związku z zanieczyszczeniem ziemi uprawnej i wody gruntowej w pobliżu 
miejsca realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia oraz nieprzyjemnymi zapachami.

Z informacji przedstawionych przez władze rumuńskie wynika jednak, że inicjator zajął się 
problemami zgłoszonymi przez mieszkańców i odpowiedział na ich roszczenia. Co więcej, 
wyrażone podczas konsultacji społecznych i przesłuchań publicznych zastrzeżenia i obawy 
oraz zalecenia zostały ujęte w załączniku do sprawozdania w sprawie OOŚ. W rezultacie w 
dniu 5 października 2009 r. ostateczna wersja sprawozdania w sprawie OOŚ została 
przeanalizowana na posiedzeniu komisji kontroli technicznej (CAT w języku rumuńskim). 
Przyjęto wówczas decyzję o wydaniu pozwolenia środowiskowego.
O decyzji o wydaniu pozwolenia środowiskowego zawiadomiono w następujący sposób:

– przez REPA w Sibiu: za pośrednictwem listu zaadresowanego do mieszkańców wsi 
Valureni w dniu 7 października 2009 r.; na stronie internetowej REPA w Sibiu w dniu 
9 października 2009 r.; w ogłoszeniu umieszczonym w gazecie Romania Libera w dniu 
12 października 2009 r.;

– przez radę powiatu Mures: w ogłoszeniach umieszczonych w gazetach lokalnych Zi de 
Zi i Nepujsag w dniu 7 października 2009 r.; na stronie internetowej rady powiatu w dniu 
6 października 2009 r.; na tablicach ogłoszeń w ratuszach w Cristesti i Sanpaul w dniu 
9 października 2009 r.

W dniu 30 października 2009 r. do REPA w Sibiu wpłynęła skarga przeciwko decyzji 
o wydaniu pozwolenia środowiskowego, którą to skargę podpisało 518 mieszkańców wsi 
Valureni. W związku z tą skargą REPA w Sibiu zwróciła się do rady powiatu Mures 
o zlecenie przeprowadzenia badania oceny oddziaływania na zdrowie mieszkańców wsi 
Valureni w odniesieniu do budowy i eksploatacji stacji przesyłu odpadów, zakładu 
sortującego i kompostowni. Miejscowa ludność została poinformowana o badaniu 
przeprowadzonym przez Centrum Ochrony Środowiska i Zdrowia w Cluj Napoca w dniu 
17 listopada 2009 r., a wyniki tego badania zostały zaprezentowane podczas debaty 
publicznej zorganizowanej we wsi Valureni w dniu 9 grudnia 2009 r. Na podstawie wyników 
przeprowadzonego badania stwierdzono, że przedmiotowe przedsięwzięcie nie 
oddziaływałoby na zdrowie miejscowej ludności.
Na mocy przepisów zawartych w obowiązującym ustawodawstwie rumuńskim REPA w Sibiu 
wydała w dniu 17 grudnia 2009 r. pozwolenie środowiskowe nr SB/14/17.12.2009. Decyzja 
w sprawie OOŚ określa uzasadnienie i wymogi wobec nowych inwestycji. 

Jeśli chodzi o wniosek przedłożony przez składającego petycję do władz krajowych 
w sprawie zorganizowania lokalnego referendum w związku z zatwierdzeniem 
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przedmiotowego przedsięwzięcia, takie referendum nie jest wymagane w świetle dyrektywy 
OOŚ i Komisja nie ma uprawnień do interweniowania w tej sprawie. 

Należy podkreślić, że rozplanowanie przedsięwzięcia oraz wybór miejsca jego realizacji 
należy do obowiązku zainteresowanego państwa członkowskiego, które zobowiązane jest 
zapewnić przestrzeganie odnośnych przepisów UE.
Należy także podkreślić, że odpowiedzialność za poprawne wdrożenie prawa UE ponoszą 
przede wszystkim państwa członkowskie. Na mocy Traktatu Komisja nie ma uprawnień 
do zastępowania władz państw członkowskich w ich działaniach planistycznych ani przy 
podejmowaniu decyzji. Jeżeli składający petycję pragnie je zakwestionować, powinien 
skorzystać ze środków dochodzenia sprawiedliwości przewidzianych na mocy prawa 
rumuńskiego.
Wniosek

Na podstawie informacji przekazanych przez składającego petycję oraz przez władze 
rumuńskie Komisja nie może stwierdzić naruszenia odpowiednich przepisów wspólnotowego 
dorobku prawnego, w szczególności zmienionej dyrektywy w sprawie oceny oddziaływania 
na środowisko. 


